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Bakgrund

Egenvårdens och diabetesbehandlingens 
grundstenar inkluderar anpassning av 
matvanor, daglig fysisk ak:vitet och 
strävan e<er normalvikt.

Oavse? diabetestyp är målet a? med hjälp 
av egenvård och läkemedel normalisera 
blodglukos- och blodfe?snivåerna så 
mycket som möjligt. 

Behandlingen vid diabetes är mycket 
komplex och har stor påverkan på 
individens levnadsvanor. 

Fish



Kostbehandling vid diabetes ska bygga på 
evidensbaserad kunskap.

Det senaste svenska kunskapsstödet kring mat 
vid diabetes publicerades 2011.

Anledningen till att projektet Mat vid diabetes är 
att det har tillkommit ny forskning på området. 

Rapporten ”Mat vid diabetes” kommer utgöra 
underlag till ett nytt kunskapsstöd från 
Socialstyrelsen om mat vid diabetes.

Bakgrund, forts.



Syfte

• Utvärdera hälsoeffekter av mat och 
kostbehandling hos individer med typ 1-, 
typ 2- och graviditetsdiabetes

• Analysera hälsoekonomiska aspekter

• Beakta etiska aspekter



STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

Studiedesign

• Randomiserad kontrollerade studier (RCT), prospek6va
kohortstudier

Uppföljnings6d:

• 24 veckor eller längre för typ-1 och typ 2 diabetes

• 6 veckor eller längre för GDM
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Väldefinierade kos8nterven8oner

• Enskilda livsmedel och näringsämnen

• Koster - Kostsammansättning med viss % av energi-
intaget (E%, och/eller kvalitet, i fråga om fett, kolhydrater 
och protein

• Kostmönster - Baserat på en kombination av livsmedel

• Kostbehandlingar – metoder/pedagogik eller adjuvans 
utöver ovanstående matval.
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GRADE-klassificering av evidensstyrka

ꚚꚚꚚꚚ Det sammanvägda resultatet har en hög tillförlitlighet
ꚚꚚꚚO Det sammanvägda resultatet har en måttlig tillförlitlighet

ꚚꚚOO Det sammanvägda resultatet har en låg tillförlitlighet
ꚚOOO Det sammanvägda resultatet har en mycket låg tillförlitlighet

Bedömning av resultatens tillförlitlighet värderas inom fem områden:
risk för snedvridning, bristande samstämmighet, bristande överförbarhet, bristande precision och publikationsbias

• En måttlig tillförlitlighet kan tolkas som att det är troligt att resultatet stämmer.
• En låg tillförlitlighet kan tolkas som att det är möjligt att resultatet stämmer. 

Slutsatser formuleras inte för resultat som bedöms ha mycket låg tillförlitlighet. 



Slutsatser: Typ 1- och typ 2-diabetes
Kostmönster och livsmedel

• Det finns ett samband mellan att äta medelhavskost och lägre risk att dö i förtid oavsett 
orsak (måttlig tillförlitlighet, ꚚꚚꚚO).

• Det finns ett samband mellan att äta en större andel fibrer eller baljväxter och lägre 
risk att dö i förtid oavsett orsak (måttlig tillförlitlighet, ꚚꚚꚚO).

• Det kan finnas ett samband mellan att äta en större andel nötter och lägre risk att dö i 
förtid oavsett orsak (låg tillförlitlighet, ꚚꚚOO) samt en lägre risk att insjukna i hjärt- och 
kärlsjukdom (låg tillförlitlighet, ꚚꚚOO).

• Det finns ett samband mellan att dricka mer kaffe och lägre risk att dö i förtid oavsett 
orsak och lägre risk att dö i förtid i kranskärlssjukdom (måttlig tillförlitlighet, ꚚꚚꚚO) 
samt möjligen en lägre risk att dö i förtid i hjärt- och kärlsjukdom (låg tillförlitlighet, 
ꚚꚚOO).
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Slutsatser: typ 2-diabetes
FeTer

• Det kan finnas ett samband mellan att äta en större andel mättat fett och 
högre risk för att dö i förtid av hjärt- och kärlsjukdom (låg tillförlitlighet, 
ꚚꚚOO).

• Det kan finnas ett samband mellan att äta en större andel enkelomättat 
fett och lägre risk att dö i förtid oavsett orsak (låg tillförlitlighet, ꚚꚚOO).
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Slutsatser: typ 2-diabetes
Lågenergipulver (VLED)

• En behandling med en initial period av kraftigt minskat energiintag med 
hjälp av lågenergipulver (VLED) med efterföljande övergång till mat för 
viktstabilitet jämfört med vanlig kostbehandling har gynnsamma effekter 
på livskvalitet, HbA1c och vikt upp till 12 månader (måttlig tillförlitlighet, 
ꚚꚚꚚO).

• Vidare kan metoder där VLED ingår ha gynnsamma effekter på 
diabetesremission och midjeomfång upp till 12 månader (låg 
tillförlitlighet, ꚚꚚOO) och HbA1c upp till 24 månader (låg tillförlitlighet, 
ꚚꚚOO).



Slutsatser: typ 2-diabetes
Intensiv livss6lsbehandling

• Intensiv livsstilsbehandling där lågfettkost kombineras med fysisk aktivitet och minskat energiintag har 
gynnsamma effekter jämfört med vanlig kostbehandling på HbA1c, vikt, BMI, midjeomfång och vissa 
blodfetter upp till 12 månader (måttlig tillförlitlighet, ꚚꚚꚚO). Viktminskningen kan kvarstå upp till 
omkring 10 år (låg tillförlitlighet, ꚚꚚOO).

• Intensiv livsstilsbehandling kan leda till bättre fysisk livskvalitet upp till 8 år (låg tillförlitlighet, ꚚꚚOO) 
medan effektskillnaden i psykisk livskvalitet under samma tid kan vara obefintlig eller försumbar (låg 
tillförlitlighet, ꚚꚚOO). Jämförelsen påvisar ingen förändrad risk att dö i förtid oavsett orsak eller att dö 
eller insjukna av kardiovaskulära orsaker efter omkring 10 år (låg tillförlitlighet, ꚚꚚOO).

• Energirestriktion i samband med intensiv livsstilsbehandling med ketogen kost eller med högproteinkost 
(20E%) i kombination med fysisk aktivitet jämfört med vanlig kostbehandling kan ge en viktminskning 
upp till 11 månader (låg tillförlitlighet, ꚚꚚOO) men det saknas studier som kan visa om vikten kan 
bibehållas på längre sikt.



Hälsoekonomiska aspekter

I det hälsoekonomiska perspektivet är intensiv livsstilsbehandling mer resurskrävande 
än vanlig kostbehandling, och beräkningar visar små eller inga vinster i 
kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) på individnivå.
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Slutsatser: Graviditetsdiabetes 

• Det saknas studier om kost vid 
graviditetsdiabetes med 
tillräcklig tillförlitlighet för att 
kunna bedöma dess effekter.



Kunskapsluckor

• Det råder generell brist på studier med lång uppföljningstid som jämför inverkan 
av olika slags kostråd på överlevnad, diabeteskomplikationer, diabetesremission, 
livskvalitet och biverkningar.

• Det råder särskilt stor brist på studier om kost vid typ-1 diabetes och 
graviditetsdiabetes.

• Tillförlitligheten av befintliga resultat är mycket låg för de flesta koster, 
behandlingsmetoder, livsmedel och näringsämnen som har utvärderats. Effekter 
på hälsa och relaterade mått kan i dessa fall inte bedömas.

• Avsaknad av evidens för de studerade kosterna och metoderna betyder 
emellertid inte nödvändigtvis att de saknas effekter, eller att de inte kan vara ett 
behandlingsalternativ. 
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Några etiska aspekter

• Diabetesbehandlingen är komplex: kombination av kost, fysisk aktivitet och 
läkemedel med stort egenvårdsansvar.

• Fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar, svag socioekonomi, bristande 
språkkunskaper – ojämlika möjligheter i behandling.

• Medelhavskosten är den dyraste kosten – personer med svag socioekonomi kan ha 
sämre förutsättningar att betala för kosten.

• Intensiv livsstilsbehandling med mycket stöd är en gynnsam behandling – en del 
har inte förutsättningar att delta i sådan behandling.

• För professionen innebär kostbehandling en balansgång mellan å ena sidan 
tydlighet utifrån tillgänglig evidens och å andra sidan personcentrering med 
lyhördhet och följsamhet inför individens egna önskemål, uppfattningar och 
förutsättningar.



STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

Kliniska reflektioner
rapportens vetenskapliga underlaget 

• Säkra slutsatser om effekt har inte kunnat etableras för exempelvis
• intermittent fasta (såsom 5:2)

• kolhydraträkning 

• Viktigt med uppföljning av effekt så att man inte använder en metod som 
inte ger förväntad eller sämre effekt än en metod med ett större 
vetenskapligt underlag
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Kliniska reflektioner
kostbehandling

• Kosten är en av grundstenarna i behandling :llsammans med fysisk 
ak:vitet och läkemedel

• Kostbehandlingen behöver utgå från energiintag i förhållande :ll behov 
och adekvata intag av livsmedel

• Det är kostråden som studerats inte vad studiedeltagare fak:skt ä:t –
följsamheten :ll kostråden är en avgörande faktor

• Stärkt och breddat vetenskapligt underlag för kostbehandling och för det 
vi sedan :digare vet är hälsosam kost



Lingvay et al. Lancet 2022;399:394-405.doi.org/10.1016/ S0140-6736(21)01919-X 

Primära målet för behandling Sänkta glukosnivåer leder till
diabetesremission och reducerad kardiovaskulär risk



Van der Schueren et al. Lancet Diab. Endocrinol. 2021;9:776-785.

En av utmaningarna med behandling av typ 1-diabetes:
Samtidig glykemisk- och viktkontroll, när en intensifierad
insulinbehandling driver viktökning.



Typ 1- och typ 2-diabetes
Förekomst av obesitas (BMI ≥30,0 kg/m2) 2022
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Skåne: 22,3% Skåne: 46,2%

Västra Götaland: 19,5% Västra Götaland: 46,4%

Värmland: 22,4% Värmland: 47,2%

Dalarna: 27,4% Dalarna: 48,8%

NorrboSen: 21,2% Norrbotten: 47,4%

Västerbotten: 23,0% Västerbotten: 48,0%

Gävleborg: 21,8% Gävleborg: 45,9%

Sörmland: 22,9% Sörmland: 48,4%

Stockholm: 16,3% Stockholm: 44,0%

Kronoberg: 21,9% Kronoberg: 46,2%

Nationella diabetesregistret ”Knappen”, 2022-05-06.
Förekomst av obesitas i befolkningen 16-84 år:
16% (självrapporterad längd och vikt). Folkhälsomyndigheten, 2021.



Hur ser behandlingen ut i praktiken?

• Medelhavskost

• Intensiv livss0lsbehandling

• VLED (lågenergipulver)



Medelhavskosten – de hälsofrämjande matvalen

Öka intaget av

§ Frukt och grönsaker (fiber)

§ Fullkornscerealier (fiber)

§ Nötter och frön

§ Baljväxter

§ Vegetabiliska oljor (enkelomättade fetter)

§ Fisk och skaldjur

Minska intaget av

§ Vitt bröd, vitt ris, vit pasta

§ Rött kött och charkuterivaror (mättade fetter)

§ Mejeriprodukter

Blåmarkerade livsmedel =  även givits stöd som enskilda livsmedel/ näringsämnen i denna SBU-rapport.

Måttligt intag av alkohol

Bonaccio et al Eur J Prev Cardiol. 2016;23:400-407, Hodge et al. Nutr Metab Cardovasc Dis 2011;21:733-739, Hirahatake et al. J Am Heart Assoc. 2019;8:e013249



Intensiv livsstilsbehandling
Look AHEAD-studien

Energireducerat kostråd
1200-1500 kcal per dag <112 kg
1500-1800 >112 kg
Viktmål: ≥10% viktminskning

Fysisk akWvitet
Fem dagar per vecka motsvarande 175 min. fysisk akWvitet, måYlig intensitet

0 mån. 6 mån. 12 mån.

0 till 6 mån: schemalagda gruppmöten och individuella samtal
ett/ vecka 

6 till 12 mån: schemalagda gruppmöten och individuella samtal
ett/ månad

+ portionskontrollerat mellanmål

År 2: två kontakter per månad samt mejl, nyhetsbrev, tel.
År 3 och vidare: två kontakter per år samt mejl, nyhetsbrev, tel.
Repetitionsträffar kunde erbjudas.

The Look AHEAD Research Group. Controlled Clin Trails 2003;26:610-628. 



Viktminskningsbehandling med VLED
DiRECT-studien

12 veckor 
VLED 825-850 kcal/ dag
Viktmål: ≥15 kg viktminskning

Fysisk aktivitet
Bibehålla habituell nivå

2-8 veckor strukturerad återintroduktion av mat.

Fysisk aktivitet
Uppnå 15 000 steg per dag
Fysisk aktivitet och sömn mättes dagligen med accelerometer 

Cirka 7-8 månader. Återbesök en gång per månad.
Energiintagsbegränsning

för long-term weight loss maintenance

Fysisk aktivitet
Uppnå 15 000 steg per dag
Fysisk aktivitet och sömn mättes dagligen med accelerometer 

0 mån. 6 mån. 12 mån.

Lean MEJ et al. Lancet 2018;391:541-551.

3 mån.



STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

Sammanfattning

• Rapporten kommer att utgöra ett kunskapsunderlag för Socialstyrelsen i arbetet 
med ett uppdaterat kunskapsstöd för mat vid diabetes.

• Evidensläget har stärkts för medelhavskost och flera av de ingående livsmedlen 
för typ-1 och typ-2 diabetes

• Intensiva behandlingskombinationer med lågenergipulver och energireducerad  
lågfettkost är gynnsamma i samband med viktminskning  vid typ-2 diabetes

• För kostbehandling vid graviditetsdiabetes har ett överföringsresonemang gjorts
• Det som är hälsosamt för typ 2 diabetes är sannolikt också det för graviditetsdiabetes med 

reservation för behovet av snabb effekt



STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING

Projektgrupp
Sakkunniga

• Mette Axelsen, ordförande
• Lars Ellegård, Sahlgrenska universitetssjukhuset
• Åsa Hörnsten, Umeå universitet
• David Iggman, Uppsala universitet
• Ingrid Larsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset
• Ulf Risérus, Uppsala universitet
• Emily Sonestedt, Lunds universitet
• Åsa Tornberg, Lunds universitet

Externa granskare: Else Hellebö Johansson, Margaretha Nydahl, Fredrik Nyström, Alicja Wolk

Kansli

• Göran Berdlsson, projektledare
• Annicka Hedman, biträdande projektledare
• Anna Aeergren Granath, projektadministratör
• Emin Hoxha Ekström, hälsoekonom
• Mardna Lundqvist, hälsoekonom
• Anna Ringberg, hälsoekonom
• Ann Krisdne Jonsson, informadonsspecialist
• Idha Kurtsdoeer, projektstöd
• André Sjöberg, projektstöd
• Pernilla Östlund, projektansvarig chef

Webbplats: sbu.se
TwiTer: twiTer.com/SBU_se

http://www.sbu.se/
http://www.twitter.com/SBU_se

