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Mat vid diabetes 

• Vägledningen Kost vid diabetes – en vägledning till 
hälso- och sjukvården 2011. Innebär en komplettering av 
Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. 

• Faktaunderlaget i vägledningen bygger på SBU´s 
rapport Mat vid diabetes -  en systematisk 
litteraturöversikt som publicerades 2010.  

• Europeiska diabetessällskapets rekommendationer (The 
Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) and the 
European Association for the Study of Diabetes (EASD) 
2004) 



Syftet med kostbehandling 
Ur socialstyrelsens vägledning Kost vid diabetes 2011 

 • Stabiliserat blodsocker 
– Minskad risk för hypo- och hyperglykemi, gynnsamt 

långtidsblodsocker HbA1C. 

• Förbättrad metabol kontroll 
– Viktnedgång kan vara en förutsättning för förbättrad metabol 

kontroll vid typ 2 diabetes (totala energiintaget viktigare än 
fördelningen mellan fett, kolhydrater och protein) 

– Viktnedgång och individuellt anpassat energiintag kan också 
leda till förbättrade blodfetter och blodtyck.  

• Minskad risk för hjärt-kärlsjukdom 
– Anpassat energiintag och ökat inslag av gynnsamma 

livsmedelsgrupper kan påverka vikten, blodtryck, blodfetter och 
blodsocker.  

 

 
 



• Europeiska diabetessällskapets rekommendationer (The 
Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) and the 
European Association for the Study of Diabetes 
(EASD) 2004) 

 
•  Protein 10-20 E% 
•  Fett < 35 E% 
•  Kolhydrat 45-60 E%(Kostfiber 20g/1000 kcal/ dag) 
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Traditionell diabeteskost 

• Utgår från SNR 50-60 E kolhydrater 
• 500 g frukt och grönsaker  
• Fisk 2-3 ggr/vecka 
• Flytande margarin och olja i matlagning 
• Fullkorn 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ur socialstyrelsens riktlinjer Kost vid diabetes 2011 

 
 
 
 
 



Måttlig lågkolhydratkost 

• Kosten utgörs av kött, fisk, skaldjur, ägg, grönsaker, baljväxter och 
vegetabiliska proteiner 

• Fett från olivolja och smör 
• Kosten innehåller mindre socker, bröd, flingor, potatis, rotfrukter och 

ris än traditionell diabetes kost 
• 30-40 E kolhydrater 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Ur socialstyrelsens riktlinjer Kost vid diabetes 2011 

 
 



Medelhavskost  
• Kosten innehåller rikligt med frukt, baljväxter och 

grönsaker 
• Fisk, sparsamt med rött kött 
• Intaget av enkelomättade fetter från olivolja och nötter är 

stort.  
• Regelbundet intag av alkohol. 
• Kosten innehåller mindre mängd socker, bröd, flingor, 

rotfrukter  
 och ris än traditionell  
 diabeteskost.  
 
 
Ur socialstyrelsens riktlinjer Kost vid diabetes 



Traditionell diabeteskost  
med lågt GI (Glykemiskt index) 

• Ökat inslag av kolhydratrika livsmedel med lågt 
GI tex bönor, linser, pasta, klibbfritt ris, korngryn 
och bulgur.  

• Brödet innehåller hela korn och surdeg. 
 
 
 
 
 
 

Ur socialstyrelsens riktlinjer Kost vid diabetes 
 
 

 
 
 



Extrem lågkolhydratkost 

• 10-20 E % kolhydrater 
• Det saknas vetenskapligt underlag för att 

bedöma de långsiktiga effekterna av extrem 
lågkolhydratkost när det gäller vikt, blodtryck, 
blodfetter, långtidsblodsocker samt risk för och 
dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.  

 
 
 
 
 
 
      

     Ur socialstyrelsens riktlinjer Kost vid diabetes 
 



Kolhydrater 
 

• Av näringsämnena är det kolhydraterna som höjer 
blodsockret! 

• När vi ätit bryts de flesta kolhydrater ner till glukos och 
blodsockret stiger.  

• Ju mer kolhydrater vi äter, desto mer insulin behövs för 
att ta hand om kolhydraterna. 

 
 



        Tallriksmodellen 

Grönsaker, 
rotfrukter, 
baljväxter, 
frukt 

Potatis, ris 
pasta, bröd, 
couscous, 
bulgur 

Kött, fisk, 
ägg, fågel, 
baljväxter 
quorn, tofu 



Insuliner ska efterhärma kroppens egen 
insulinproduktion som ser ungefär ut som nedan på 

en dag med tre större måltider: 





Kolhydraträkning  
Samma insulindos till alla måltider? 

• Kolhydraträkning på olika nivåer 
– Basal nivå - patienten äter ungefär lika stora portioner 

kolhydrater och tar relativt fasta insulindoser. 
– Medelnivå – patienten anpassar sina insulindoser 

efter hur mycket kolhydrater måltiden innehåller. 
Utgår från erfarenheter och ögonmått.  

– Avancerad nivå – passar patienter med 
direktverkande insulin, både injektion och pump. 
Beräkna kolhydratkvot dvs hur många gram 
kolhydrater en E insulin tar hand om.  

 



 



Kolhydraträkning 

• 500/total daglig dos insulin = antal g kolhydrater som 1E 
insulin ”tar hand om” 

 
•  Exempel: 500/50E = 10 g kolhydrater 
 
• 1:10 och behöver då 1enhet insulin för att ta hand om 10 

gram kolhydrater. Vid en måltid som totalt består av 50 g 
kh blir då den totala måltidsdosen 5 enheter insulin. 



www.kolhydratrakning.se 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://diabeteshandboken.se/001_kapitel_1-37/05_bilder/040_tallriksmodellen.jpg&imgrefurl=http://diabeteshandboken.se/001_kapitel_1-37/051_kostrad.html&h=812&w=1344&sz=169&tbnid=lcnTDiZj14S2IM:&tbnh=91&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dtallriksmodellen%2Bbild&hl=sv&usg=__DaHE7Sm54XopxHA0nUIGvTkTK4A=&ei=TdepS8boKcbX-Qb-tvVb&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CBEQ9QEwAw


Kolhydraträkning 

• Medtronic  www.kolhydratrakning.se 
• Innehållsförteckning 
• Matdagbok vid kontinuerlig blodsockermätning, 

CGM 
• Matmappen www.kostateljen.se 
 
 

http://www.kolhydratrakning.se/
http://www.kostateljen.se/


Kolhydrater-blodsocker 

• Hur snabbt och hur högt blodsockret stiger 
beror bl.a. på typen och mängden kolhydrater i 
måltiden, samt hur måltiden är sammansatt. 

 
• Vid huvudmåltider ingår vanligen både fett och 

protein vilket bromsar kolhydraterna och 
medför att typen kolhydrat inte har lika stor 
betydelse som t ex vid ett mellanmål där 
kolhydrater kan utgöra större andel av intaget.  

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://diabeteshandboken.se/001_kapitel_1-37/05_bilder/040_tallriksmodellen.jpg&imgrefurl=http://diabeteshandboken.se/001_kapitel_1-37/051_kostrad.html&h=812&w=1344&sz=169&tbnid=lcnTDiZj14S2IM:&tbnh=91&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dtallriksmodellen%2Bbild&hl=sv&usg=__DaHE7Sm54XopxHA0nUIGvTkTK4A=&ei=TdepS8boKcbX-Qb-tvVb&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CBEQ9QEwAw
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://diabeteshandboken.se/001_kapitel_1-37/05_bilder/040_tallriksmodellen.jpg&imgrefurl=http://diabeteshandboken.se/001_kapitel_1-37/051_kostrad.html&h=812&w=1344&sz=169&tbnid=lcnTDiZj14S2IM:&tbnh=91&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dtallriksmodellen%2Bbild&hl=sv&usg=__DaHE7Sm54XopxHA0nUIGvTkTK4A=&ei=TdepS8boKcbX-Qb-tvVb&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CBEQ9QEwAw


Glykemiskt index (SBU mat vid diabetes 2010 ) 

• Personer som har tablettbehandlad typ 2 diabetes verkar 
kunna uppnå förbättrad glykemisk kontroll på en kost 
med lågt glykemiskt index (GI) 



Glykemiskt index  
= ytan under blodsockerkurvan efter testprodukt i % av motsvarande yta efter en lika stor 

mängd kolhydrater i form av vitt bröd.  
 



Glykemisk effekt påverkas av: 

• Hur snabbt livsmedlets kolhydrater spjälkas i mag-
tarmkanalen 

• Tömningshastigheten i magsäcken 
• Typ av kolhydrat i livsmedlet 
• Tillagningsmetod 
• Struktur 
• Mängd fibrer, fett och protein i livsmedlet eller måltiden 
 



Ur Mat helt enkelt Förlagshuset Gothia 



Ur Mat helt enkelt, Förlagshuset Gothia 



Drycker 

• Mjölk, ett glas som måltidsdryck fungerar ofta bra.  
• Undvik läsk, saft, juice, söta soppor (välj gärna frukt istället) 

• Kolhydratrika drycker kan vara bra under träning som 
pågår en tim eller mer.  



Vid hypoglykemi 

 
Druvsocker eller vanligt socker 

Något sött att dricka: 
tex mjölk, saft eller juice 

 
+ smörgås om långt till nästa måltid 

 



 
De koster som visat sig vara bra vid 

diabetes har flera gemensamma nämnare: 
Enligt socialstyrelsens riktlinjer Kost vid diabetes 2011 

  
• Mer än 250 g grönsaker och baljväxter per dag 

minskar risken att dö i hjärt-kärlsjukdom för den 
som har diabetes. Effekten är större ju mer man 
äter (upp till 600 g) 

 
 



Frukt 

• Det finns vetenskapligt stöd för att frukt i 
kombination med grönsaker och baljväxter 
sänker dödligheten i hjärt-kärlsjukdom hos den 
som har diabetes.  



Fullkornsprodukter 

• Det finns vetenskapligt stöd för att 
fullkornsprodukter minskar total dödlighet och 
dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar hos den som har 
diabetes.   



Fisk 

• Att äta fisk fler gånger än en gång per vecka 
sänker dödligheten och minskar risken att 
drabbas av hjärt-kärlsjukdom.  

• Fet fisk sänker dödligheten.  



Nötter och jordnötter 

• Fem portioner (à 30 gram) nötter och jordnötter 
per vecka, sänker LDL-kolesterol och 
triglycerider och minskar risken att drabbas av 
hjärt-kärlsjukdomar.  



Alkohol 

• Det finns vetenskapligt stöd för att personer med 
diabetes som dricker alkohol regelbundet har 
lägre risk att drabbas av eller dö i en hjärt-
kärlsjukdom än de som inte dricker alkohol alls.  



Alkohol (DNSG, EASD 2004) 
 

•  Måttfullhet 
– max 10 g/dag för 

kvinnor 
– max 20 g/dag för 

män 
•   Starköl 33cl= 15g 
•    Vin 1 glas= 14g 
•    4 cl whisky= 14g 
 
•  Risk för hypoglykemi 
•  Högt energiinnehåll 

 



Kaffe  

• Personer med diabetes som dricker fler än två 
koppar kaffe per dag löper mindre risk att 
drabbas av hjärt- kärlsjukdomar än dom som 
inte dricker kaffe i samma utsträckning.  

 



Salt   

• Rekommendationen för intag av salt till personer 
med diabetes är den samma som till 
befolkningen i övrigt (6-7g per dag) 



Fettkvalitet 

•  Mättat fett 



Fettkvalitet 

•  Omättat fett 

2-3 gånger/vecka 



Ur vägledningen kost vid diabetes: 

- De koster som visat sig vara bra vid diabetes har 
flera gemensamma nämnare tex frukt och grönt, 
fullkorn, baljväxter och fisk. Att öka inslaget av 
sådana livsmedel på bekostnad av mindre bra 
alternativ kan vara en fullt tillräcklig 
kostförändring. 

-  Ett första steg i kostrådgivningen är att 
tillsammans med patienten se över matvanorna 
och byta ut enskilda livsmedel till mer 
gynnsamma.  
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