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Vad skall man äta? 
Jag har varit i farten de senaste åren. Rest omkring i Finland och berättat om det hur man skall äta 
hälsosammare och hur det lönar sig att motionera. Skrivit inlägg i tidningar och hållit på med 
mina egna hemsidor på Internet. Ibland undrar många om det är värt besväret. Vet nu inte alla vid 
det här laget vad man skall äta? Det bjuds ju ut broschyrer och upplysningsmaterial så de 
understa bladen ruttnar bort. Alla känner ju till de statliga rekommendationerna för vår kost. 
 
Svaret är JA och NEJ. 
 
JA, det finns sannerligen massor med information och kunskap om det vad vi skall äta för att hålla 
oss friska. Men NEJ måste man svara i samma veva. Det finns inte tillräckligt med information. 
Enligt mitt tycke har man ibland tappat bort den där röda tråden. Det finns helt enkelt för 
mycket information och delvis är informationen missvisande.  
 
Ska vi tillsammans försöka leta reda på den där borttappade röda tråden i fråga om vårt dagliga 
bröd, vår dagliga mat? 
 

Vad skall en diabetiker äta? 
Jag koncentrerar mig idag på den mat en diabetiker bör lära sig att välja. Jag vill sannerligen inte 
sprida någon hysteri i detta sällskap. Diabetes och särskilt typ-1 diabetes är en sjukdom, som kan 
leda till livsfarliga symptom om man inte tänker sig för.  
 
De kostråd, som våra myndigheter rekommenderar för oss, är faktiskt utomordentligt bra . Vi skall 
äta rikligt med bröd, vi skall undvika fett, potatisen skall vi låta väl smaka, spagettin skall vi med 
glädje vrida i oss och sedan så skall vi mumsa i oss rikligt med frukter, bär, sallad och rotfrukter. 
Och fisk skall vi äta några gånger i veckan, ibland får vi synda och äta sockriga bullar och tömma 
den där lockande karamellpåsen. Det här får vi göra om vi är friska och motionerar 
regelbundet. 
 
Hur är det sedan om vi har diabetes? Är det lika fritt fram att äta som myndigheter, läkare och 
sjukvårdspersonal rekommenderar åt hela Finlands befolkning? Svaret är igen JA och NEJ. 
 
JA, det finns sannerligen inget hinder i vägen för diabetikern att äta sådan mat som alla andra äter. 
Man kan ta litet mera av det där snabbverkande insulinet om man får i sig för mycket 
kolhydrater. Man kan röra på sig ganska mycket mera än vanligt och så bli av med 
blodsockret. 
 
NEJ kan man också svara på frågan om diabetikern skall äta som vanligt folk. Den som säger att 
diabetikern inte får äta samma mat som alla andra får det inte lätt. Han eller hon får vara beredd på 
att möta både kritik, förolämpande kommentarer och i bästa fall en liten gnutta förståelse. 
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Väldigt lätt blir man nedtystad av myndigheter, patienter, läkare och fackfolk. Vad är det där nu 
igen för trams! Är det den där avlidna Atkins som spökar igen? Vill du att vi skall börja äta fläsk 
och smör och dö i hjärtslag på nolltid? 

Jag har en idé 
Ingenting av detta skräckscenario kommer att uppfyllas idag. Eventuella myndigheter, läkare, 
fackfolk och uppskrämda patienter: Ni kan andas lugnt igen! Jag är ingen Atkins anhängare, jag 
är enligt en troligen försvinnande liten del av människosläktet en man med förstånd, en biolog, 
doktor, författare och pratkvarn. Jag har en idé, som jag gärna delar med mig. Jag har ett hjärta 
som slår i takt med dina bekymmer och din bävan inför din allvarliga sjukdom – diabetes.  
 
Jag vill dig bara gott. Jag vill inte att du tar skada! Därför skall du noga tänka igenom mina 
kostrekommendationer innan du börjar tillämpa dem. Prata med din läkare, försök övertyga honom 
om att det här är något du skulle vilja börja pröva på. 
 

Vad är det då jag rekommenderar?  
1) Jo först och främst att du börjar motionera. Att du börjar motionera riktigt så där på allvar. 
Börjar med sådana där långa promenader, simhallsbesök som varar i timmar, rikliga besök på 
gymmet, i konditionssalen, sådana besök som gör den lokala gymsalsägaren riktigt jättenöjd. Jag 
vill alltså för det första att du börjar motionera. 
 
2) För det andra vill jag rekommendera att du börjar äta mera av sådan mat som innehåller 
rikligt med kostfibrer . Det här säger många andra också. Ät fibrer!  Ät rikligt med rågbröd, nötter 
och frukter. Det här är något du redan hört många säga. Lyder du de råden? Jag hoppas det, för det 
är nyttigt för kroppen att få i sig rikligt med fibrer. 
 
3) För det tredje skall du försöka minska på ditt kolhydratintag . Det är det här som kanske 
väcker mest diskussion i dag, men jag är säker på att diabetikern mår bättre av att äta mindre 
socker. Rejält mycket mindre socker. Hur vet jag det? Jo, därför att jag på nära håll fått följa med 
några diabetikers försök att minska på kolhydraterna, särskilt de kolhydrater som lätt höjer 
blodsockret. En del, inte alla, blir så mycket bättre att de kan sluta med sin medicinering, eller så är 
deras diabetes i ett så tidigt skede att den inte alls bryter ut efter omändringen i kosten. Det finns 
dessutom intressanta forskningsrön, som berättar att diabetes hålls på avstånd om man äter minde 
kolhydrater. 
 

Intressanta forskningsrön 
Forskningsrön: 
Yancy WS Jr, Foy M, Chalecki AM, Vernon MC, Westman EC. Nutr Metab (Lond) 2005 Dec 
1;2:34. A low-carbohydrate, ketogenic diet to treat type 2 diabetes. 
 
Man hade gett 28 personer med typ-2-diabetes och pågående medicinering instruktioner om 
lågkolhydratkost. De skulle äta mindre än 20 gram kolhydrater per dygn. När jag tittar på 
kostrekommendationen så liknar den nog väldigt mycket Atkins. Patienterna var i medeltal 56 år 
gamla. 7 personer avbröt försöket, endast 21 personer klarade av att fullfölja dieten. Kanske det 
blev för drastiskt att dra ner så här mycket på kolhydraterna? Försöket pågick i 16 veckor. 
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Men låt oss titta på deras blodvärden. HbA1c (det är det man kan kalla för långsocker i blodet) 
minskade från i snitt 7,5 till 6,3. De gick ner i vikt från i medeltal 131 kg till 122 kg under fyra 
månaders tid. Det var inte illa! Triglyceriderna minskade från i snitt 2,7 till 1,6. De andra 
blodfettvärdena ändrades inte signifikant. HDL och LDL stampade på stället. 
 
Av de 21 personer som fullföljde lågkolhydratprogrammet kunde 7 personer helt avbryta sin 
medicinering, 10 personer kunde minska sin medicinering  och för 4 personer hände ingenting 
alls med medicineringen. 
 
I kommentarerna till undersökningen skriver forskarna, att denna diet var så effektiv att 
patienterna fick kontrolleras mycket ofta under kostomläggningen, så att medicineringen 
kunde sänkas eftersom försöket pågick. 
 
Sedan finns det en annan undersökning i tidskriften Diabetes. Den ges ut av Amerikanska 
Diabetesförbundet. Enligt den undersökningen ledde en sänkning av kolhydraterna i födan från 
normala 60% till 30%, till det att patienterna mera sällan insjuknade i diabetisk nefropati. En 
av följdsjukdomarna i diabetes. Här angrips njurarna. Jag har referensen till det vetenskapliga 
arbetet ifall någon själv vill läsa den engelskspråkiga texten. En studie med 190 personer i 4 års tid, 
i detta sammanhang en stor studie. (Facchini FS, Saylor KL. A low-iron-available, polyphenol-
enriched, carbohydrate-restricted diet to slow progression of diabetic nephropathy. Diabetes. 2003 
May;52(5):1204-9.) 
  
Bekant för många av er kan vara den nyligen utgivna Karlshamnsundersökningen där man gick 
på tvärs mot officiella rekommenderade kostråd för typ-2 diabetespatienter. Sammanlagt 16 
patienter fick i 22 månaders tid äta en diet med mycket litet kolhydrater, men mycket proteiner och 
fett. Experimentet utfördes under noggrann övervakning av läkare och sjukvårdspersonal på den 
medicinska kliniken i Karlshamn. Patienterna hade hört om denna diet och frågade om de fick pröva 
den. Som kontrollgrupp fungerade 15 st typ-2 diabetiker som fick vård enligt de officiellt 
rekommenderade kostråden. På kort tid sågs en slående förbättring av den kliniska statusen i 
lågkolhydratgruppen. Fastande blodsocker sjönk med i medeltal 30 procent. Tre patienter hade efter 
24 veckor kunnat avsluta sin insulinbehandling helt och hållet och hos resten av de 
insulinbehandlade kunde insulindosen minskas från 60 enheter till 18 enheter per dag. 
Insulinbehovet var oförändrat i kontrollgruppen, som alltså åt den officiellt rekommenderade 
kosten. Kroppsvikten minskade hos alla i lågkolhydratgruppen, hos tio av dem med mer än 10 
procent. Blodets fettvärden var i lågkolhydrat gruppen klart bättre än i kontrollgruppen. Kvoten 
totalkolesterol/HDL och TG/HDL reducerades signifikant i gruppen jämfört med kontrollgruppen, 
där den tenderade att öka. Så här säger överläkare Jörgen Vesti Nielsen i sina kommentarer (se 
figur) 
Referens: Jørgen Vesti Nielsen and Eva Joensson. Low-carbohydrate diet in type 2 diabetes. Stable 
improvement of bodyweight and glycemic control during 22 months follow-up. Nutrition & 
Metabolism 2006, 3:22 
 
Det är också vetenskapligt bevisat att en person med övervikt och typ 2 diabetes går ännu 
mera upp i vikt på grund av insulinbehandling. Insulin är ett anabolt hormon, som intresserar 
toppidrottare, men som är problematiskt för dem som rör på sig mycket lite eller inte alls. 
 

Vi skall ta ett exempel från det levande livet  
Vi kan kalla vår diabetespatient för Mikael. Jag känner honom. Han lever och mår bra just nu. Det 
har han inte alltid gjort. Vi kan ju titta på det vad han äter under en typisk dag. En som har fått 
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diagnosen typ-2 diabetiker och tidigare tagit sina insulinsprutor, vad månne han äter för 
mirakelmat för att slippa sprutan? Vad har han ätit för att gå ner i vikt från 120 kg till litet under 
90? 
 
Morgonmål kl. 9.00  
 
1 stor kopp kaffe med 2 tsk kakao + 1/4 dl äkta grädde  
1 stekt ägg i kokosfett + en liten klick smör  
 
Lunch kl. 12.30  
 
100 g griskotlett och brunsås  
150 g paprika, morötter och salladsblad  
2 tsk smör  
1 skiva kallrökt lax + 1 msk majonnäs  
1 stort glas vatten 
till efterrätt en liten skål med nötter (ca. 50 g) + en liten kopp kaffe med grädde 
 
Mellanmål kl. 15.00 
50 g nötter 
1 litet äpple 
1 flaska mineralvatten 
 
Middag kl 17.30  
 
I väntan på att maten blir klar 150 g fet naturell jogurt (10%) + 50 g blåbär från frysen  
150 g wockade grönsaker  
100 g strimlade grisfiléer  
150 g blandsallad med en hel del kallpressad olivolja  
2 glas vatten 
till efterrätt en liten bit (50 g) gräddglass  
 
Kvällsbit kl 21.30  
 
1 avokado  
2 msk krossade och osockrade lingon  
3 skivor leverkorv (20-30 g)  
1 skiva fet emmentalost (10-15 g)  
1 kopp grönt te 
25-30 g blandade nötter 
 
Näringsfakta: 
Kolhydrater 20-30% 
Protein 30-40% 
Fett 30-50%  
2800 – 3000 kcal 
Dagliga promenader/simning/gymsalen ca. 1 timme 
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Hur gör man? 
Hur klarar man av att ställa om sin diet på det här sättet? Det är klart att det kräver disciplin, 
planering på förhand. Men det viktigaste av allt, Mikael är helt frisk ! Han äter inte just alls något 
bröd. Enstaka dagar kan han knapra på ett rågbröd eller knäckebröd, men det är sällsynt. Han får 
sina kostfibrer från grönsakerna och nötterna. Han äter ibland frukter, men försöker undvika 
söta apelsiner, bananer eller äppel. Han gillar avokado. Han äter inte margarin, det är smör 
som gäller för Mikael. Helst ekologiskt framställt. 
 
Mikael berättar att det jobbigaste med denna diet var nog uppköpen i butikerna . Varorna i 
butikerna är så ställda att det gäller att välja extra noga och ibland får han inte tag på alla varorna 
när han så önskar. Länge tjatade han med butiksägaren när de där feta jogurtarna inte syntes till 
bland alla lätta mjölkprodukter.   
 
Mitt råd är att du svänger om dieten till kolhydrat fattigare så småningom, kontrollerar 
blodsockret litet oftare än vanligt och inte ändrar samtidigt på dina motionsvanor alltför 
drastiskt. Lyssna på din kropps signaler! Sluta inte tvärt med brödet. Bröd är nyttigt. Välj 
fullkornsbröd. Köp i stället för Risella det där råriset, som man får koka i evigheter. Den långa 
väntan belönas med en smakupplevelse som heter duga och så är det ju tusen gånger hälsosammare 
än det där skinande vita riset. Pröva med smör på brödet i stället för margarin. Matportionens 
storlek skall bli mindre därför att nu äter du fetare, energirikare mat. 
 
När du far till affären skall du ta med ett måttband på ca 10 meter. Veckla ut det där 10 meters 
måttbandet och köp absolut ingenting, som finns närmare kassan än 10 meter. Om 
affärsmannen är fiffig (och det brukar de vara!) så har han placerat sötsaker, lockande vitt bröd, 
potatischips, läskedrycker, tobak och annat vidrigt närmast kassan. Det du skall köpa ligger 
längst in i affären, undangömt. Visst finns det mycket ätbart att köpa i livsmedelsaffärerna. Fin frukt 
och gott kött, fin färsk fisk och fräscha och färggranna grönsaker. Plöj igenom tiotals hyllmeter med 
bröd och välj det brödet som är gjort på fullkorn, kom ihåg knäckebröd, men lämna absolut kvar de 
med hjärtsymbolen markerade sockerskorporna. Någon humoristiskt inställd kontrollant i 
Hjärtförbundet har gjort en dundertabbe. Vad har sockerskorpor med hälsosam mat att göra? Men 
kom ihåg att vara finkänslig åt affärsbiträdena, vissa kanske inte tycker om kunder med måttband 
och kunder med klen förståelse för produkter markerade som extra hälsosamma! 
 
 

TACK! 
 
Jag svarar gärna på frågor!  
 
Figur på nästa sida. Karlshamnsstudien. 
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