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Individualiserade kostråd 



• Samarbete 

• Öka självupplevd 
hälsa 

• Motivera och stödja 
förändring 

• Bryta gamla mönster 

• Undvika onödiga 
läkemedel 

 

 



Skulle du vända dig till vården om du ville få 
hjälp att förändra en levnadsvana? 

Tobak Mat Motion Alkohol 
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Stort hot mot hälsan –  

bukfetma och metabola syndromet 



Metabola syndromet  

Ökad risk  

typ 2 diabetes 
hjärtkärlsjukdomar 

demens 

Alzheimers sjukdom 

cancer 

depression 

övervikt/bukfetma 

blodfettrubbning 

insulinresistens 

högt blodsocker 

högt blodtryck 

 

risk för blodproppar 

inflammation 

fettlever 

m.m…… 



Skrämmande siffror 

• Diabetes Prevalens i Sverige 2,5-4,5 % av svenska 
befolkningen. 

 

• Idag är nästan varannan man och drygt var tredje 
kvinna i Sverige överviktig eller fet. 

 

• Metabola Syndromet – olika prevalenssiffror. Ökar 
med åldern. Mer än vad vi tror! 



Starka samband mellan livsstil  
och metabola syndromet 
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Kontrollerat för rökning, matvanor, alkoholkonsumtion och utbildning 

Grad av fysisk aktivitet på fritiden 

Halldin et al, Nutr Metab Cardiovasc Dis 2007;17:349-57 

60-åriga kvinnor och män i Stockholm 

(n 4232), 78 % deltagande 
30% m 

18% kv 



Viktigt att äta regelbundet  
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Trend:P<0.001 

Sierra Johnson et al. Obesity 2008;16:1302-7. 

56 % högre risk för metabola syndromet bland dem som äter oregelbundet  

Oberoende av kön, rökning, utbildning, matvanor som frukt och grönt, fisk  

samt konsumtion av alkohol.  

Antal som äter oregelbundet i relation till  

komponenter i det metabola syndromet 



Gemensamt uttalande från SLLs ledning   
politiker  - tjänstemän – vårdpersonal  



Hur motiverar vi patienten? 

• Konsultationen vårt viktigaste verktyg. 

• Inte väcka motstånd 

• Utgå från patientens erfarenhet 

• Öppna frågor 

• Stärka tilltro till egen förmåga 

 

 



Samtal om matvanor går hand i 
hand med samtal om fysisk aktivitet 
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 Stillasittandet ökar! 



Wilmot et al. Diabetologia 2012;55:2895-2905. 

Meta-analys 
18 studier, 16 prospektiva och 2 tvärsnitt,  

794.577 studiedeltagare, 15 studier av god/mycket god kvalitet  

Stillasittande orsakar sjukdom och förkortar livet! 

112 % ökad risk för typ 2 diabetes 

147 % ökad risk för hjärtkärlsjukdom 

90 % ökad risk att dö i hjärtkärlsjukdom 

49 % ökad risk att dö 



Copyright © 2011 American Diabetes Association, Inc. 

Dunstan D et al. Diabetes Care 2012; 35:976-83. 

Blodsocker                  Insulin 

En kort bensträckare har stor effekt! 



Även risken för blodproppar minskar 

Howard BJ et al. MSSE 2013;45;1285-91. 

Fibrinogen 



Individualisera 

• Stor vikt att individualisera våra kostråd 

• Olika bakgrund och kunskap 

• Möt patienten där den är 

• Arbeta patientcentrerat 

• Motiverande samtal 

• Konsultationen! 

 



Individualisera kostråd! 

63-årig kontorsarbetande man som  

haft en diabetes i två år. Äter varierat 

men är väldigt stillasittande. 

 

•HbA1c 64 

•Högt blodsocker efter frukost 

 

Hur ser frukosten ut? 

Bryt stillasittande! 
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Sockerfällan - Frukost  

8 sockerbitar viss Apelsinjuice 

Yoghurt vissa upp till 12 sockerbitar / portion 

Cornflakes upp till 10 sockerbitar / portion 



Individualisera kostråd! 

63-årig kvinna som arbetar som förskollärare.  

Haft en diabetes i åtta år. Svag för sötsaker,  

rör sig bara på jobbet. Övervikt. 

 

•HbA1c 97 

•Högt blodsocker på kvällen 

 

Sötsaker på eftermiddagen? 

Regelbunden motion på kvällstid! 
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Sockerfällan  

i flytandeform  

40 cl Starköl  

186 kcal = 

12 sockerbitar  

15 cl Rött Vin  

108 kcal = 

8 sockerbitar  

4 cl whisky  

89 kcal = 

7 sockerbitar  



Individualisera kostråd! 

55-årig man som arbetar som snickare och   

haft en diabetes i ett år. Äter varierat och är aktiv. 

 

•HbA1c 47 

 

Får känning innan kvällsmat. 

Mellanmål på eftermiddagen! 
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Gastroesofagal reflux 

• Symtom från övre delen av magen. Har 
rapningar, illamående, sug i magen och 
upplever en brännande smärta bakom 
bröstbenet. 

 

• Snabba kolhydrater? Alkohol? 

• Otillräcklig effekt av läkemedel. 



IBS, Colon irritable, Förstoppning 

• Orolig och nervös mage. Uppblåst och har 
besvär med sin avföring. Ofta är besvären 
kopplade till maten. 

 

• Begränsa snabba kolhydrater ger ofta en 
bättre symtombild 

 



Trötthet 

Daglig sökorsak på vårdcentralen! 

 

Högt intag av snabba kolhydrater och lite fysisk 
aktivitet ger en trötthetscirkel som är svår att 
bryta för många 



Källa: Hälsan och maten 2013, Svensk Dagligvaruhandels årliga rapport 

Vi dricker mera sportdrycker 



NNR 5 -  nya nordiska och svenska  

näringsrekommendationer 



Var inte rädd för vare sig  
fett eller kolhydrater -  

men välj rätt sort! 

Godis        nötter 

vitt bröd mot      rågbröd 

Smör        olivolja 

rött kött eller korv    lax 

Smörfett        vegetabiliskt 



TACK! 


