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Fettskolan – Bästa maten för hälsan – finns den? 



 nuläget 
 storskaliga kostkampanjer hade effekt 
 vetenskaplig evidens om mat och hälsa 
 näringslära om fett 
 mat och fysisk aktivitet hänger ihop 
 uppdaterade riktlinjer  
 vad äter svenska folket? 



 kunskapen ökar men förvirringen tilltar 

 motsägande budskap,  

     trots samstämmig forskning 

 konsumtionsmönster går åt delvis fel håll 

 förtroendet för Livsmedelsverket och  

     forskare har minskat 

 kostrådgivning har flyttat ut i  

     bloggvärlden och media 

 enstaka vittnesmål ges lika stor tyngd som  

    stora vetenskapliga undersökningar  



Livsstilsfrågor - mycket aktuella 

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder  

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor – stöd för styrning och ledning  



Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder  

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor – stöd för styrning och ledning  



0

50000

100000

150000

200000

250000

1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009

nya

totalt

Nya publikationer om kost och hälsa 

PUB MED ”nutrition and/or diet and/or food and health” 



Livsstil och hälsa   

Trendkänsligt område 



Mekanismer 

Kliniska studier 
Interventionsstudier 

Observationer 
Epidemiologiska studier 

Mat och hälsa   
- evidensbaserad medicin 



 nuläget 
 storskaliga kostkampanjer hade effekt 
 vetenskaplig evidens om mat och hälsa 
 näringslära om fett 
 mat och fysisk aktivitet hänger ihop 
 uppdaterade riktlinjer  
 vad äter svenska folket? 



50 

100 

200 

300 

500 

1000 

1970 1990 

Män 

Kvinnor 

Storskalig kostintervention 

År 
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Mortalitet i ischemisk hjärtsjukdom 

män och kvinnor 35-64 år i Finland 



Män 
Kolesterol mmol/l   6.78           5.90 
Diastoliskt blodtryck mmHg  92.8           84.2 
Rökning %    53           37 

 
Kvinnor 
Kolesterol mmol/l    6.72           5.54 
Diastoliskt blodtryck     91.8           79.6 
Rökning %     11           20 

Riskfaktorförändring i Finland 1972-1992 

Vartiainen et al. BMJ 1994;309:23-7. 



Dagligt intag av mättade fettsyror från mjölk och 
smörgåsfett, män i Finland,1972 till 1992 
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Dödligheten i hjärtinfarkt har minskat med 80 % 
hos både män och kvinnor i åldern 25-74 år 

Aspelund T et al. PlosOne 2010;5:e13957  



Stort antal räddade liv- 
295 färre dödsfall av hjärtinfarkt år 2006 i åldern 25-74  

Aspelund T et al. PlosOne 2010;5:e13957  

Isländska män lever nu längst i Europa 79,6 år 



Bakomliggande orsaker? 

Aspelund T et al. PlosOne 2010;5:e13957  



Bakomliggande orsaker? 

Minskad fettkonsumtion och förändrad fettkvalitet; 
 
Ökat intag av nyttiga fleromättade fetter 
Minskat intag av onyttiga mättade fetter och transfetter  
 
Mindre fet mjölk och mejeriprodukter 
Från 238 kg/person/år  till 64/kg/person/år 
 

Nationell kampanj: 
 Kostinformation på individ och  
     populationsnivå 
 Antirök 
 Ökad fysisk aktivitet 



Björck L et al. Eur Heart J 2009;30:1046-56. 

Halverad dödlighet  i 

hjärtinfarkt 1986-2002 
 

Minskat kvinnor 52% och män 53% 

i åldern 25-84 år 
13 180 färre dödsfall år 2002 

Förklaring? 
 

55% - minskning av höga blodfetter, högt blodtryck och rökning 

I huvudsak beroende på kostförändring och sjunkande kolesterolvärden  

 

36% - medicinsk behandling 

 

Oroande trender – övervikt, diabetes  

 

 



Faktorer som förklarar minskad 
dödlighet i hjärtkärlsjukdom i Sverige 



Faktorer som förklarar minskad 
dödlighet i hjärtkärlsjukdom i Sverige 

 



Faktorer som förklarar minskad 
dödlighet i hjärtkärlsjukdom i Sverige 

 



LDL-kolesterol - en kausal riskfaktor 
Epidemiologiska studier – observationer, migrationsstudier, tvärsnittsstudier,  

prospektiva studier, fall-kontroll studier 

Interventionsstudier – primär och sekundärpreventiva, RCT, livsstil och farmaka,  

intermediära end-points och hårda end-points 

Mekanistiska studier – lipoproteinomsättning, processen i kärlväggen,  

molekylärbiologiska och molekylärgenetiska studier 





”dåliga matvanor” 
rökning 
diabetes typII 
metabola syndromet 
extrem fysisk ansträngning 

”bra matvanor” 
rätt fett, vit E, vit C, karoten, 
Se, Mg, flavonoider 
motion 
HDL 

”pro-oxidanter” 

- + 
OXIDERING ”anti-oxidanter” 

LDL partikel 

kolesterol 



 
 

Fetter 

många olika viktiga funktioner 

 fett är livsnödvändigt, essentiella fetter 

 energireserv, stötdämpare, värmeisolering. 

 löser aromämnen och ger maten konsistens 

 fettlösliga vitaminer A, D, K, E  

 10-20% av kroppsvikten är fett 

 många olika viktiga funktioner, påverkar genuttryck 

 effekter på hjärta och kärlväggar 

 



Fettlösliga vitaminer 

 

Vitamin A (ost, frukt, morötter, lever)  

syn, hud, slemhinnor 

Vitamin D (lax, strömming, solljus!,) 

skelett, tänder 

Vitamin E (matoljor, avokado, nötter, spannmål) 

antioxidant 

Vitamin K (kål, broccoli, i tarmen) 

blodets koagulering, skelettet 

 



triglycerider 

Glycerol och tre fettsyror 

fettsyror 

Fetter 



Hur mycket fett? 

• Ca 1/3 av dagens energi 
• 70 g fett för en kvinna 
• 90 g för en man  
 
Rekommendation  
  fett 25-35 E% 
  minska mättat fett till max 10 E% 
  öka intaget av omättat fett 



Det är skillnad på fett och fett! 
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Mekanismer 

Interventioner 
Kliniska studier 

Observationer 
Ekologiska och epidemiologiska  

studier 

Forskning om mat och hälsa 
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Sofi F et al. BMJ 2008;337:1344 (e pub) 

Medelhavsmat ger längre liv 
Meta-analys,12 prospektiva kohortstudier, 1 574 299 deltagare.  

Uppföljningstid 3 – 18 år  

Total dödlighet (livslängd), RR med CI,  

i relation till följsamhet Medelhavsmat 
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Sofi F et al. BMJ 2008;337:1344 (e pub) 

Medelhavsmat minskar risken  

för hjärtkärlsjukdom 
Meta-analys,12 prospektiva kohortstudier, 1 574 299 deltagare.  

Uppföljningstid 3 – 18 år  

Hjärtkärldödlighet, RR med CI, i relation till  

följsamhet Medelhavsmat 



26 mars 2013 Hellénius 33 

Sofi F et al. BMJ 2008;337:1344 (e pub) 

Medelhavsmat minskar risken för cancer 

Meta-analys,12 prospektiva kohortstudier, 1 574 299 deltagare.  

Uppföljningstid 3 – 18 år  

Cancerdödlighet, RR med CI, i relation till  

följsamhet Medelhavsmat 
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Sofi F et al. BMJ 2008;337:1344 (e pub) 

Medelhavsmat minskar risken för 

Parkinssons sjukdom och Alzheimers sjukdom  

Meta-analys,12 prospektiva kohortstudier, 1 574 299 deltagare.  

Uppföljningstid 3 – 18 år  

Neurodegenerativa sjukdomar,  RR med CI, 

 i relation till följsamhet Medelhavsmat 



Sofi F et al. Am J Clin Nutr 2010. Epub) 



26 mars 2013 Hellénius 36 

”Medelhavsmat” 

 mycket omättat, lite mättat fett 

 baljväxter 

 frukt och grönsaker 

 nötter, mandel 

 mycket spannmål 

 fisk 

 måttlig alkohol konsumtion 

  lite kött och köttprodukter 

 lite mjölk och mejeriprodukter  

Livsmedelsverkets kostråd på vetenskaplig grund 



Fung TT et al. Ann Intern Med 2010;153:289-298.  

Nurses Health Study, 85 168 kvinnor, 35-59 år, 

följdes i 26 år, upprepade kostregistreringar 

 

Health Professionals, 44 548 män, 40-75 år, 

följdes i 20 år, upprepade kostregistreringar 

LCHF med animaliskt fett och protein  

                ökad dödlighet 

 

LCHF med vegetabiliskt fett och protein 

 minskad dödlighet 

Det är skillnad på fett och fett! 
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De Koning, L et al. Am J Clin Nutr 2011;93:844. 

De Koning et al Diabetes care 2011;34:1150. 

 Health Professionals Study 

 40 475 friska män, 40-75 år 

 följdes upp till 20 år 

 kostundersökningar var 4e år 

 2 689 fick typ 2 diabetes 

 risk för diabetes i relation till 

    olika kostmönster 

Minskad risk för typ 2 diabetes  

hos män som äter ”medelhavslikt”  

lite kolhydrater och mycket animaliskt fett och protein 

                   ökad risk 

medelhavslikt kostmönster 

                   minskad risk  



Risk att dö 

Låg-kolhydratkost kopplad till ökad dödlighet 

NNR-lik, HDI (Nordiska Näringrek) 

Medelshavslik 

Atkinslik (LCHF/low carb high fat) 

1138 70-åriga män i Uppsala, följdes 12 år,  

7 dagars kostregistrering 

Sjögren P, et al. Am J Clin Nutr 2010;92:967-74. 
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Fung TT et al. Circulation 2009;119:1093-1100. 

Medelhavsscore 

låg              hög 

Insjuknande (A) och dödlighet (B) 

i hjärtkärlsjukdom (hjärtinfarkt och stroke) 

Nurses Health Study, 74 886 friska kvinnor, 38-63 år, följdes1984 -2004, 20 år. 

Kostundersökningar 6 tillfällen. 2391 hjärtinfarkter, 1763 stroke, 1077 dödsfall i 

hjärtkärlsjukdom.  

Justerat för rökning, vikt, fysisk aktivitet 

Minskad risk för hjärtinfarkt och stroke  

hos kvinnor som äter medelhavsmat  



43 396 kvinnor från Uppsala i åldern 30-49 år. 
Fyllde i kostformulär. Följdes i 16 år. 
 
1270 hjärtkärlhändelser inträffade; 
 
703 hjärtinfarkter 
364 stroke 
121 subduralhematom 
82 periferkärlsjukdom 

Lagiou P eta l. BMJ 2012;epub. 



Starka samband mellan  
lågt intag av kolhydrater och högt intag av protein 
och risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom 
- oberoende av vikt, utbildning, rökning, fysisk aktivitet, 
fettintag, alkohol. 

..för varje minskning a 20 gram kolhydrat per dag och ökning a 5 gram protein 
ökade risken med 5%... 

Lagiou P eta l. BMJ 2012;epub. 



Drake I et al. Publ Health Nutr 2012; epub. 

De som följer Livsmedelsverkets kostråd ; 
 lever längre 
 färre drabbas av hjärtkärlsjukdom 
 färre drabbas av cancer 
 fr.a. männen 

Malmö Kost Cancer. 10 186 kvinnor och 6940 män.  
Kostregistrering, följdes i 14 år. 2450 dödsfall.  
1221 i cancer och 709 i hjärtkärlsjukdom. 

Det lönar sig att följa  
Livsmedelsverkets kostråd! 
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Mekanismer 

Interventioner 
Kliniska studier 

Observationer 
Ekologiska och epidemiologiska  

studier 

Forskning om mat och hälsa 
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The Lyon Diet Heart Trial 

Drygt 600 män och kvinnor 

med en första hjärtinfarkt 

randomiserades till en 

interventionsgrupp (Int, n 302) 

som fick kostråd eller kontroll 

grupp (K, n 303). Följdes upp 

efter 27 månader. 

de Lorgeril et al. Lancet 1994;343:1454-9. 

Resultat  Int K 
Hjärtdöd  3 16 
Hjärtinfarkt  5 17 
Total dödlighet 8 20 

Världsrekord i  

att förebygga hjärtkärlsjukdom 
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The Lyon Diet Heart Trial 

de Lorgeril et al. Lancet 1994;343:1454-9. 

Hjärtdöd  - 80 % 
Hjärtinfarkt  - 70% 
Total dödlighet - 60 % 



Estruch R et al. N Engl J Med 2013: in press 

Medelhavsmat med mycket olivolja eller nötter  
minskar risken för hjärtkärlsjukdom- PREDIMED 

7447 spanska män och kvinnor (55-80 år, 57% kvinnor) 
”friska”, riskfaktorer 
3 grupper som följdes i 4,8 år 
 medelhavsmat med extra virgin olivolja 
 medelhavsmat med nötter 
 kontrollkost 

30% 

Risk att få hjärtkärlsjukdom                                            Dödlighet 



Medelhavsmat på svenska - NORDIET 

Adamsson V et al. J Intern Med 2010;e pub 

88 friska medelålders (25-65) kvinnor (n 54) och män (n 34), RCT, 6 veckor,  

Nordisk hälsosam mat; 27 E% fett, 52 E% kolhydrater, 19 E% protein, 2 E% alk  

 

MERA  fullkorn, frukt, bär, rapsolja, nötter, fisk 

MINDRE  mättat fett, socker och salt 
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The Lifestyle Heart Trial 

Ornish et al. Lancet 1990;336:129-33 

Åderförfettning kan gå tillbaka!!! 
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Annons Hemköp DN 2007-01-18 

Livsstilsintervention 
• vegetarisk fettfattig kost (<10 E%) 

   P/S >1, inga animaliska produkter 

   förutom äggvita och skummjölk,  

   kolesterol < 5 mg/dag 

   15-20 E% protein 

   70-75 E% komplexa kolhydrater 

 

• ökad fys akt, 30 min/dag, måttlig intensitet 

 

• sluta röka (endast 1 pat) 

 

• stresshanteringsteknik 

48 män och kvinnor med koronarsjukdom 

Intervention n 28, kontroller n 20, 1 år 

The Lifestyle Heart Trial 

Ornish et al. Lancet 1990;336:129-33 
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  Före   Efter 
  Interv Kont  Interv Kont 

 
Fett E%  32 30  7*** 30 
g/dag  67 58  14*** 55 
 
Motion ggr/v 1.8 2.5  4.8*** 2.7 
 
Vikt kg  91 80  81*** 82 
 
S-kolesterol 5.9 6.3  4.5** 6.0 
mmol/l 
 
LDL mmol/l 3.9 4.3  2.5** 4.1 
 
 
LDL/HDL  4.2 3.6  2.9 3.3 
 
Trig mmol/l 2.4 2.5  2.9 2.2 
 
Apo B mg/dl 104 104  79 **  105 
 
 
Stenos diam % 40.0 42.7  37.8 46.1 

Ornish et al. Lancet 1990;336:29-33 

The Lifestyle Heart Trial 



Esposito K et al. JAMA 2004;292:1140-6. 

Medelhavsmat mot metabola syndromet  

 2-årig studie, Italien 

 

 180 individer med metabola syndromet 

 

 Medelhavsmat, MM, n 90 

  

   Gruppträffar med dietist 1gång/mån år 1 

     och 1 gång varannan mån år 2 

 

     Mera frukt, grönsaker, nötter, olivolja 

      

     Kolhydrater 50-60 E% 

     Protein 15-20 E 

     Fett <30 E%, mättat högst 10 E% 

     Kolesterol <300 mg/d 

 

 Kontrollgrupp, K, n 90 

 

 Alla fick rådet att öka den fysiska aktiviteten 



Esposito K et al. JAMA 2004;292:1140-6. 

Medelhavsmat mot metabola syndromet  

Vikt kg    - 4  -1,2  

Midja cm   - 2 + 0 

Blodsocker mg/dl  - 8 - 2 

Insulin uU/ml  - 4 - 0,5 

S-kolesterol mg/dl  - 11 - 2 

HDL-kolesterol mg/dl + 4 + 1 

Blodtryck mmHg 

   syst   - 4 - 1 

   diast   - 3 - 1 

CRP   - 1,1 - 0,1 

Kärlreaktivitet  + 1,9 + 0,2 

Andel med metabola syndromet minskade med 56 % (fr 90 till 40) i 

medelhavsgruppen (MM)  jmf med 13 % (fr 90 till 78) i kontrollgruppen (K) 

Samtliga komponenter i det metabola syndromet förbättrades 

MM      K 
MM= Medelhavsmat, K=Kontroll 



Kroppsamman- 
sättning 

Fettlever 

Gen- 
uttryck 

Cytokiner 

  

Mekanismer? 

Blodfettomsättning 
Endotelceller 

Kärlväggar 

Hjärtmuskeln 

Koagulation 

Fibrinolys 

Insulinkänslighet 

Blodsocker Fettsyra metabolism 

Kroppsvikt 

Bukfetma 

Fettdistribution 

Hormoner 

Proppbildning 

 
Blodtryck 

 

Inflammation 

Schematisk bild Hellénius 2013 



Nitrat och hjärta kärl 

NO-liknande effekter 

 

-  blodtryckssänkande effekt 

-  minskad risk för blodproppar 

-  motverkar bukfetma och metabola syndromet 

-  förbättrad fysisk prestationsförmåga 

 

Lundberg JO et al. Cardiovascular Research 2010;e pub 3 nov 

Nya rön… 



Bra mat med mycket frukt och  

grönt och omättade fetter  

minskar ”impotensproblemen” 

Nya rön… 

Erektil dysfunktion, ED 



Bjermo H et al. Am J Clin Nutr 2012;95:1003-12. 

67 män och kvinnor, 30-65 år, bukfetma (SAD >25 cm, midjemått > 88 el 102 cm), 

randomiserades till isokalorisk kost med  n-6 PUFA (fleromättat fett) från solrosolja 

eller SFA (mättat fett) från smör, 10 v, leverförfettning, blodfetter, insulin, 

inflammationsmarkörer mättes. 

Mättat fett orsakar leverförfettning 

Nya rön… 
HEPFAT Trial 



Bjermo H et al. Am J Clin Nutr 2012;95:1003-12. 

Mättat fett gav högre insulinnivåer, högre blodfetter,  

högre inflammatoriska markörer jmf med fleromättat fett 



Fettets kvalitet  
påverkar humör och fysisk aktivitetsgrad 

Kien Cl et al. Am J Clin Nutr 2013; in press 

32 unga vuxna (30 åå) , friska 
Cross-over studie 3 veckor 
2 koster testades 
 hög halt av palmitinsyra , ”Western diet” 
 hög halt av oljesyra , ”Mediterranean diet” 
Spontan fysisk aktivitet, accelerometer 
Mentala parametrar,  POMS  (Profile of Mood States) 

Nya rön… 



Effekter på fysisk aktivitet 

Kien Cl et al. Am J Clin Nutr 2013; in press 

Fysisk aktivitet ökade med oljesyran  
med 12%  (p = 0.008) resp 15 % (p = 0.005) 



Kien Cl et al. Am J Clin Nutr 2013; in press 

Mentala effekter, humör 



..man blir arg och seg av smör… 

Kien Cl et al. Am J Clin Nutr 2013; in press 

Fettets kvalitet  
påverkar humör och fysisk aktivitetsgrad! 
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Mirabello L et al. Aging Cell 2009;8:405-13. 

Telomerlängd och livsstil 
PCLO Cancer Screening Trial, 154 942 

Personer 55-74 år ur befolkningen, USA 

Lifestyle 1 – rökning, frukt och grönt, BMI, fysisk aktivitet 

Lifestyle 2 – frukt och grönt, fettintag 

Lifestyle 3 – karoten, vitamin E, lycopen, selen 



 nuläget 
 vetenskaplig evidens om mat och hälsa 
 mat och fysisk aktivitet hänger ihop 
 uppdaterade riktlinjer  
 men, vad äter folk egentligen? 
 dialogen om maten 



Motionera eller banta  
för att hålla vikten? 

Fas I  
1-12 v: viktreduktionsprogram (“low-energy diet”+Nutrilett)           
                                 -13.1 kg (4.5-20.8 kg) 
 

Fas II  
-2 år:   kontroll  promenad I  promenad II 
    50%-60%, 2-3 t/v   50%-60%, 4-6 t/v 

  n 29  n 26    n 27 

 
Vikt (kg)  +2  +0   +0 
Midja (cm) +0.7  -1.4   -1.9 

Fogelholm M et al. Arch Intern Med 2000;160:2177-84 

85 kvinnor, 30-45 år, BMI 30-45 



Church T et al. PLos one 2011;6:e19657 



Church T et al. PLos one 2011;6:e19657 

Trender i yrkesrelaterad fysisk aktivitet 



Church T et al. PLos one 2011;6:e19657 

Skattad och uppmätt vikt hos män och kvinnor 1960- 2005 

Förändringar i yrkesrelaterad fysisk aktivitet 

förklarar en stor del av viktuppgången  i USA 



Andel vuxna som sitter 4 timmar el mer/dag  
– en internationell jämförelse 

 

• Europa    64% 

• Amerika    55% 

• Mellanöstern   41% 

• Oceanien   40% 

• Afrika    38% 

• Sydostasien   24% 

Hallal PC et al, Lancet 2012;in press 



Healy, GN et al. Eur heart J 2010; e pub 

Men, det lönar sig att ta en paus! 

NHANES (US National Health and Nutrition Examination Survey), USA,  

2003/04 och 2005/06, n 4757 vuxna, stillasittande tid mättes med accelerometer,  

”breakers”, lägre midjemått (- 4 cm), högre HDL, lägre triglyc,  

lägre CRP, mindre insulinresistenta. 

 1 minut  

http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=140529


En bensträckrare minskar  
blodsocker och insulinnivåer efter måltid! 

Överviktiga , n=19, 45-65 år 
Testmål  75 socker och 50 gram fett 
5 timmar 
 Konstant sittande 
 Sittande med lätt bensträckare a 2 min var 20 min 
 Sittande med måttligt hård bensträckare a 2 min var 20 min 
 Blodsocker och insulin mättes 

 

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



Copyright © 2011 American Diabetes Association, Inc. 

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

Blodsocker                  Insulin 

En kort bensträckare har stor effekt! 



Katsanos CS et al. Clin J Sport Med 2004;14:33-39. 

Fysisk aktivitet minskar blodfettstegring efter måltid 
           90 min promenad på 50% av max kapacitet 



 nuläget 
 vetenskaplig evidens om mat och hälsa 
 mat och fysisk aktivitet hänger ihop 
 uppdaterade riktlinjer  
 men, vad äter folk egentligen? 
 dialogen om maten 



Nordic Nutrition  

Recommendations 2004  

Integrating nutrition and physical activity 
 

www.slv.se/en-gb/Startpage-NNR/ 
 

Nya nordiska  
näringsrekommendationer 2012 

http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2004-013/cover_large


Öka Byt till  Begränsa 
Rött och processat kött 
 

Dryck med tillsatt socker 
 

Raffinerade spannmåls-
produkter, vitt bröd 
 

Söta bakverk, godis, 
konfekt 
 

”Skräpmat” 
 

Glass, socker, sötade livsmedel 
 

Alkohol 

Grönsaker, inkl. bönor, linser, lök,  
kål, tomater, rotfrukter 
 
Frukt och bär 
 
Nötter och frön 
 
Fullkorn 
 
Fisk och skaldjur 

Feta mjölk-                Magra mjölk- 
produkter                  produkter              
  

Smör            Vegetabilisk olja, 
            mjuka bords- 
            margariner,  
            lättmargarin 

Skräpmat: Livsmedel som är näringsfattiga och oftast innehåller 
mycket fett, socker och/eller kalorier Källa: Nordic Nutrition Recommendations 2012, draft proposal (www.nnr5.org) 

Bra mat för hälsan på vetenskaplig grund 



 nuläget 
 vetenskaplig evidens om mat och hälsa 
 mat och fysisk aktivitet hänger ihop 
 uppdaterade riktlinjer  
 men, vad äter folk egentligen? 
 dialogen om maten 



Stora variationer i matvanor 

 skillnader mellan kön 

 geografiska skillnader 

 skillnader mellan olika  

    socioekonomiska grupper 

 åldersskillnader 

 matvanor och andra  

    livsstilsfaktorer  

    är starkt kopplade 



Förändring i matfettskonsumtion 2009- 2011 

Källa: Hälsan och maten 2012, Svensk Dagligvaruhandels årliga rapport 



14 kg godis per person och år 



 
 vi konsumerar allt mer mättade fetter  
 saltintaget fortsatt högt  
 sockerkonsumtionen fortsatt hög 
 allt färre konsumenter tittar efter  
     nyckelhålsmärkta produkter i butikerna 
 

Konsumtionstrenden går tvärs emot de  
     Svenska Näringsrekommendationerna (SNR) 



Johansson I et al. Nutrition J 2012;in press, epub 

Förändringar i kostmönster hos män och kvinnor  
i Västerbotten under 25 år. Populationsbaserade undersökningar  

med > 140.000 observationer  



Johansson I et al. Nutrition J 2012;in press, epub 

Förändringar i vikt (BMI) och S-kolesterol hos  
män och kvinnor i Västerbotten under 25 år 



Från fettsyror  
via kostforskning till tallriken 

Fettskolan – Bästa maten för hälsan – finns den? 

TACK för er uppmärksamhet! 



 



Rampersaud E et al. Arch Intern Med 2008;168:1791-7. 

Samband mellan olika genotyper av FTO genen och grad av fysisk aktivitet 

Arv eller livsstil – vad är viktigast? 



Rampersaud E et al. Arch Intern Med 2008;168:1791-7. 

Samband mellan olika genotyper av FTO genen och grad av fysisk aktivitet 

Gå inte i skuldfällan!!! 

Arv och livsstil samverkar 



Annons Hemköp DN 2007-01-18 

Genotypen har betydelse främst hos dem  

som äter mycket fett och lite kolhydrater 

Risk för fetma i relation till genotyp av FTO samt intag av fett resp. kolhydrater 

Sonestedt E et al, Am J Clin Nutr 2009;90:14-18-25. 

MALMÖ KOST CANCER STUDIEN 

Samband mellan arv  

och matvanor 



Qibin Q et al. N Engl J Med 2012;367:1387 

Ebberling C et al. N Engl J Med 2012;367:1407 

  tre stora undersökningar 

  6934 kvinnor, 4423 män och 21740 kvinnor 

  längd, vikt, matvanor, bl.a. läskkonsumtion 

  32 områden i arvsmassan som är kopplade till fetma 

  kopplingen var starkare hos dem som drack mycket läsk 

  gällde inte sockerfri ”light-läsk” 

Individer med genetisk risk för fetma/kraftig övervikt  

bör var noga med att undvika läsk 



 livsstilen spelar stor roll 
 livsfarligt att sitta stilla 
 bästa maten för hälsan  – finns den? 
 men, arvet då? 
 hur kan vi jobba? 



Framgångsrik dialog om mat 

 bygga på en vetenskaplig bas och goda kunskaper, inte egna 
preferenser 

 ”patienten i centrum”, lyhörd, ej skuldbelägga, visa respekt 

 individualisera, skräddarsydda efterfrågade råd 

 konkreta svar på frågor 

 samma budskap från olika vårdgivare 

 utnyttja hjälpmedel 

 uppföljning!!! 



Det gemensamma  
kostbudskapet 

 Energiintaget – mängden mat och ökad fysisk aktivitet  

 Anpassat fettintag och förbättrad fettkvalitet  

 Mättat fett , enkelomättat , fleromättat  

 Ökat intag av komplexa kolhydrater, grönsaker, frukt, ärtor, 
bönor  

 Ökat fiberintag 

 Mindre socker 

 Måltidsmönster 



Öppna föreläsningar för patienter och 

närstående. Gratis! 

 

Livsstil på recept 



 

 Allmänt om hjärtkärlsjukdom  

 Fysisk aktivitet 

 Mat och alkohol 

 Nikotin 

 Stress 

 Att ändra vanor  

     Gratis ”mail-coaching” 

www.sundkurs.se 
Livsstilskurs på nätet  

 
 

Karolinska Institutet och Hjärt-Lungfonden 2009 



 

 stå upp för hälsan 
 använd dina muskler 
 lita på Livsmedelsverkets kostråd 
 njut av den ”medelhavslika” maten  
 glöm skuld och dåligt samvete 
 

Vad ville hon ha sagt? 



 

 tiden är inne att satsa på förebyggande 
 god vetenskaplig grund 
 bryta stillasittandet och  
      vända hälsofarliga trender i maten 
 stort intresse 
 långsiktig satsning krävs 
 

Vad ville hon ha sagt? 



...mat är inte  

näringslära och kostrekommendationer eller  

bantningskurer...eller nationella handlingsplaner 

mat är  

   glädje, samvaro och avkoppling... 



Tack för er uppmärksamhet! 

Lycka till i ert viktiga arbete – 
ni kommer att rädda många liv, 
 men man vet inte vem och när 



Mättade 
fettsyror 
 
C12-C16 (C18) 
 
Transfettsyror 
 
Kolesterol 
 
Enkelomättade 
fettsyror 
 
Fleromättade 
fettsyror 

n6 

n3 
 
Fiber 

olösliga 

lösliga 

+ 

SOCKERFÄLLAN!? 

….och glöm inte…… 
högt intag av snabba kolhydrater 

ger höga blodfetter, fr.a. triglycerider,  
högt blodsocker och fr.a. hos dem som är  

fysisk inaktiva och insulinresistenta 



Glykemiskt Index 

Ytan under blodsockerkurvan efter testmåltid 

 

Ytan under blodsockerkurvan efter referensmåltid 

X 100 

Jenkins 1981 





Glykemiskt Index 
• I PRAKTIKEN STORA VARIATIONER !!! 

 
• stora individuella variationer, insulinkänslighet t.ex. 

• blodsockernivån före måltiden 

• måltidens sammansättning 

• innehåll av fett och protein, kan ge långsammare 
tömning av magsäcken och ett lägre blodsockersvar 

• tillverkning, tillredning, ex fullkornsbröd ger lägre 
blodsocker än bröd på mald säd 

 



Viktigt att äta regelbundet och sådant som ”ger mättnad”, 
Undvika småätande! 



Sacks FM, et al. N Engl J Med 2009;360:859-73 

Bästa bantningsmetoden??  



Sacks FM, et al. N Engl J Med 2009;360:859-73 

Världens största bantningsstudie 
811 vuxna (30-70 år) 
överviktiga (BMI 25-40) 
2 år 

4 olika ”dieter” 
Energiprocent 
 
Fett  20 20 40 40 
Protein  15 25 15 25 
Kolhydrater 65 55 45 35 
 

Alla: minus 750 kcal/dag, högst 8 E% mättat fett, högst 150 mg kolesterol per 1000 kcal, 
minst 20 gram fiber/dag, kolhydrater med lågt GI rekommenderades. 



Sacks FM, et al. N Engl J Med 2009;360:859-73 

 

Alla lika dåliga 
INGEN SKILLNAD MELLAN GRUPPERNA 

-6 kg på 6 månader, sedan successivt upp igen… 
 



livsstil, tradition,  

religion, vanor, tröst,  

högtid, samvaro,  

ensamhet, belöning,  

omsorg, glädje,  

kärlek, arbete,  

medicin………. 

Mat väcker känslor! 

Mat – annat än vetenskap 


