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«Det anbefales at personer med diabetes har en kost i 
tråd med Helsedirektoratets kostråd, men matvarer med 
mye stivelse og sukker påvirker blodsukkeret, og derfor 

bør inntaket av slike matvarer tilpasses den enkelte. Ved 
bruk av måltidsinsulin tilpasses dosen inntaket.»

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

(Sterk anbefaling)



Agenda

rikelig med grønnsaker og daglig inntak av bær og 
frukt

rikelig med belgvekster (bønner, erter og linser)

fullkornsprodukter med mye fiber, hele korn og 
kjerner

fisk/sjømat og fugl i større grad enn rødt kjøtt, og 
rene råvare framfor farse-produkter

magre meieriprodukter

matoljer (som olivenolje og rapsolje), og 
myke/flytende margariner (med mye umettet fett), 

nøtter og kjerner som fettkilder

begrenset inntak av alle typer tilsatt/fritt sukker, 
inkludert fruktose (maksimalt ca 10 energiprosent; 

50-70 g eller 25-35 sukkerbiter per dag), og moderat 
bruk av energifrie søtstoffer

begrenset mengde salt

Ved diabetes type 2 er det dokumentasjon for å 
anbefale kostmønstrene under. Alle kostmønstrene er 

også forenelig med kostrådene ovenfor:

tradisjonell middelhavskost, moderat karbohydratredusert 
kost, Kost med lav glykemisk indeks

Hvordan og hvorfor 
formidle de 
nasjonale 
kostrådene?



Vi spiser mer frukt og 
grønnsaker, men vi når ikke 
anbefalingene om 500g/dag

Matvareforbruk kilo per 
innbygger per år

2005 2014 2015

Grønnsaker 64,2 77,9 78,3

Frukt og bær 82,6 91,6 90

Matpoteter 22,3 24,3 19,5

Potet og potetprodukter 31,1 27,8 25,5



Frukt, bær og grønnsaker

• Frukt, bær  og grønnsaker reduserer risiko for hjertekar sykdom
– reduserer risiko for koronar hjertesykdom, hjerneslag, metabolsk syndrom og høyt blodtrykk.

– Fiber fra frukt, bær, grønnsaker og fullkorn reduserer risiko for hjerte- og karsykdommer og type 2-
diabetes, 

• Frukt, bær og grønnsaker reduserer risiko for kreft
– Reduserer risiko for kreft i munn og svelg, mage og tarm.

– Grønnsaker i løkfamilien reduserer risiko for kreft i magesekk.

– Hvitløk reduserer risiko for kreft i tykk- og endetarm.

– Folat-rike matvarer (f. eks. grønne bladgrønnsaker) reduserer risiko for kreft i bukspyttkjertel.

– Karotenoid-rike matvarer (f. eks. gulrot) reduserer risiko for kreft i munn og svelg, strupehode og lunge.

– Beta-karoten-rike matvarer og vitamin C-rike matvarer reduserer risiko for kreft i spiserør.

– lykopen-rike matvarer (f.eks. tomat) reduserer risiko for prostatakreft.

– Fiber fra frukt, bær, grønnsaker og fullkornsprodukter reduserer risiko for kreft i tykk- og endetarm.

• Matvarer med lav energitetthet reduserer risiko for overvekt og fedme.



Spis mer av frukt og grønnsaker

• Anbefalingen er 5 porsjoner frukt, grønnsaker og bær per dag 
er passe.
– 1 håndfull = 1 porsjon eller 100g

Kan et glass fruktjuice eller grønnsakjuice kan inngå som en del 
av fem om dagen?

Rotfrukter (gulrot, kålrot osv.) og belgevekster inneholder mer 
stivelse en andre grønnsaker
MEN også mer fiber som er gunstig for blodsukkerkontroll.

– Kan ev. brukes og erstatte noe av de tradisjonelle stivelsesholdige 
matvarene som potet, ris eller pasta.

Bilde: www.frukt.no



Kan jeg spise potet?



Fiber og fullkorn

Sammenheng mellom inntak av fullkorn, grove 
kornprodukter og fiberrike matvarer og redusert
risiko for hjerte- og karsykdommer, type 2-
diabetes og kreft i tykk- og endetarm

Fullkorn/sammalt mel inneholder hele kornet og
mer næringsstoffer enn fint mel

Kornprodukter med mye fiber gir langsommere
blodsukkerstigning enn de med lite fiber

Kilde: helsedirektoratet, WHO Bilde: www.frukt.no



Det anbefales å spise minst 75 - 90 g fullkorn (sammalt mel) daglig.

Tre eksempler på hvordan denne mengden kan dekke



Grovhetsmerking av brød, gode valg.



Fiber – beta-glukaner

• Fiber som finns i havre (beta-glukaner) er 
gunstig for kolesterolet og blodsukkeret.
– Binder gallesalter og hemmer opptak av 

kolesterol fra maten

• Hvor mye?
– 3 gram beta-glukaner per dag har vist seg å 

kunne senke totalkolesterolet og LDL-
kolesterolet med 5-10 %.

– Tilsvarer 55 g havrekli eller 75 gram (2 dl) 
havregryn per dag

Kilde: Rgia A Othman, Mohammed H Moghadasian, and Peter JH Jones. Cholesterol-lowering effects of oat β-glucan. Nutrition
Reviews, 2011 69(6):299–309. doi:10.1111/j.1753-4887.2011.00401.x

Charlton KE, Tapsell LC, Batterham MJ, O'Shea J, Thorne R, Beck E, Tosh SM. Effect of 6 weeks' consumption of β-glucan-rich oat
products on cholesterol levels in mildly hypercholesterolaemic overweight adults. Br J Nutr. 2012 Apr;107(7):1037-47. doi: 
10.1017/S0007114511003850.

www.brødogkorn.no 



Fokus på fettkvalitet

• rikelig med grønnsaker

• daglig inntak av bær og frukt

• rikelig med belgvekster (bønner, erter og linser)

• fullkornsprodukter med mye fiber, hele korn og kjerner

• fisk/sjømat og fugl i større grad enn rødt kjøtt, og rene råvare framfor farse-produkter

• magre meieriprodukter

• matoljer (som olivenolje og rapsolje), og myke/flytende margariner (med mye umettet
fett), nøtter og kjerner som fettkilder

• begrenset inntak av alle typer tilsatt/fritt sukker, inkludert fruktose (maksimalt ca 10 
energiprosent; 50-70 g eller 25-35 sukkerbiter per dag), og moderat bruk av energifrie
søtstoffer

• begrenset mengde salt

• Ved diabetes type 2 er det dokumentasjon for å anbefale kostmønstrene under. Alle
kostmønstrene er også forenelig med kostrådene ovenfor:

• tradisjonell middelhavskost

• moderat karbohydratredusert kost

• Kost med lav glykemisk indeks



Fett og fettkvalitet

• Bytte ut mettede fettsyrer med flerumettede fettsyrer reduserer risiko for hjertekarsykdom 

• Inntak av fisk, fiskeolje og omega-3-fettsyrer (EPA, DHA, 0,250-2 g/d) reduserer risiko for hjertekarsykdom

• Et kosthold med 25-35 % total fett, < 7 % mettet fett, < 1 % transfett, reduserer risiko for hjertekarsykdom

• Et høyt inntak mettet fett
– Assosiert med økt risiko for nedsatt glukosetoleranse
– Høyere fastende glukose- og insulinverdier

• Relative høye inntak av umettet fett (vegetabilske kilder) og flerumettet fett
– Assosiert med redusert risiko for diabetes type 2
– Lavere fastende og 2-timers glukose etter glukosebelastning

• Høye andeler av mettet fett i blod og muskulatur 
– høyere fastende insulin nivå, lavere insulinfølsomhet og en økt risiko for diabetes type II

• Høy andel langkjedete flerumettede fettsyrer (omega-3) i muskel-fosfolipidene er assosiert med økt 
insulinsensitivitet

Kilde: WHO,  helsedirektoratet kostråd for å fremme folkhelse…, American Dietetic Association, National Health Service, Nordic nutritionrecommendations. Folsom AR et al., 1996, Vessby B et al., 1994, Vessby B, et al., 
1994 , Salmeron et al., 2001, Meyer KA et al, 2001, Parker DR et al, 1993, Mooy JM et al., 1995, Pan DA, et al. 1995

Å erstatte mettet fett med raske karbohydrater kan øke risiko 
for hjerte- kar sykdom.

Langsomme/grove karbohydrater kan redusere risiko. 





Hva bruker man i matlagingen?

• Velg matoljer, flytende margarin 
og myk margarin, fremfor hard 
margarin og smør.

• 1-2 ts per person:
• Myk margarin
• Flytende margarin
• Matolje (rapsolje*/olivenolje*)

*Virgin-/jomfruoljer og kaldpressede oljer  egner seg ikke til oppvarming men kan 
brukes kaldt f.eks til oljebaserte salatdressinger





Nøtter

• Nøtter reduserer risiko for hjerte- og karsykdommer.

• Usaltede nøtter (omkring 140 g/uke) reduserer risiko for 
koronar hjertesykdom

• Usaltede nøtter/mandler i moderate mengder (20 g/dag)



Fiskemiddag 3 ggr / 
uke

Fisk er en god kilde til protein, omega-3, selen, 
vitamin b12, jod, vitamin D.

Kostråd
Fisk til middag 3 ggr per uke

- 300-450 gram fisk per uke

- Minst 200 gram fet fisk som laks, ørret, 
makrell, sardiner, sild og kveite



Velg magre meieriprodukter i stedet for fete
Rapport 2017 - Nasjonalt råd for ernæring

En av hovedkildene til mettet fett i norsk kosthold er melk og 
meieriprodukter som smør, fete oster, helmelk, fløte og rømme, creme 
fraiche

Nasjonal og internasjonal forskning konkluderer med at utskifting av 
mettede fettsyrer med flerumettede fettsyrer i kosten senker risikoen for 
hjerte- og karsykdom.

Magre meieriprodukter er koblet til lavere risiko for både høyt blodtrykk 
og hjerneslag, diabetes type 2 



Vi drakk 2,8 liter mindre melk per person i 2017 sammenlignet 2016



3 melkeprodukter om dagen

3 om porsjoner melkeprodukter per dag dekker behov for 
kalsium og jod

Bildet 2 dl melk, 1,5 dl yoghurt og to skiver hvitost gir ca. 600 
mg kalsium. Sammen med annen mat i løpet av dagen dekkes
behovet

Melk som drikke ved diabetes type 2

- Mengde: 1/ 2 - 1 glass

- Når: som måltidsdrikk

Bilde: www.melk.no

http://www.melk.no/


Nøkkelhullet 
- offentlig merkeordning for sunnere matvarer

• Mengde fett (maksimum)

• Hvilken type fett (maksimumsgrenser 
for innhold av mettede fettsyrer)

• Mengde sukker, sukkerarter totalt og 
tilsatte sukkerarter (maksimum)

• Salt, dvs. innhold av natrium 
(maksimum)

• Kostfiber (minimum)



Kostråd
«Begrenset inntak av alle typer tilsatt/fritt sukker, 
inkludert fruktose (maksimalt ca 10 
energiprosent; 50-70 g eller 25-35 sukkerbiter per 
dag), og moderat bruk av energifrie søtstoffer»



Sukker

• Kun energi (”tomme kalorier”)

• Ingen næringsstoffer

• Gir rask og høy blodsukkerstigning

• Et høyt inntak av sukker kan øke nivåene av 
triglyserider

Tilsatt sukker vs naturlig innhold av sukker



Inntak av tilsatt sukker

40-60 gram tilsatt sukker tilsvarer

• 1 glass saft/brus, 1 
eventyrsjokolade (25 gram) og 5 stk
seigmenn

eller…

• 1dl fruktyoghurt, 2 ss müsli, 1 ss
syltetøy, kaffe m/1 ts sukker,  
wokgrønnsaker med søtsursaus, 1 gl
biola



Et kakestykke til dessert eller et 
kakestykke som mellommåltid?

Hvordan tilpasse kake/dessert?

Bilde: www.matprat.no

http://www.matprat.no/


Søtningsstoffer og 
lettprodukter
• De fleste søtningsstoff som brukes i dag er energifrie 

(uten kalorier) og påvirker ikke blodsukkeret

– Unntak: sukkeralkoholene

– Ikke anbefalt til barn under 3 år

• Ikke sett farlig virkning i mengder som tilsvarer 
normalt sukkerforbruk

• Lettprodukt: 30 %  i fett- eller sukkerinnhold

– ikke nødvendigvis magre, sukkerfattige eller lite 
kcal

– Eks lettmajones eller lettsyltetøy



Søtningsstoffer
Mengder innenfor ADI (ADI = Akseptabelt daglig inntak)

ADI
mg/kg/dag

Eksempel på hvor mye man kan innta et helt liv uten å 
overstige ADI dersom man veier 70 kg.

Acesulfam 
K

9 Ca 5 liter kunstig søtet saft

Aspartam 40 Ca 5,6 liter kunstig søtet brus

Cyklamat 7 12 ts Suketter strøsukker

Sakkarin 5 Ca 140 Natreen suketter

Sukralose 15 Ca 11 dl Splenda strøsukker

Stevia 4 Det er lite informasjon om hvor mye stevia
produktene inneholder.



Søtningsstoff Type søtningsstoff Utvinnes av Brukes f.eks i Påvirkning på 
blodsukker

Maltitol Mannitol
Xylitol
Laktitol
Sorbitol

Sukkeralkohol Maltos, 
Alger og sopp, utvinns fra 
fruktose
cellulosa fra bjørk, 
Laktose
Alger, kirsebær og høye planter

Drops, tannkrem, 
lækerol og lignende

Påvirker blodsukker i 
liten grad, kan gi luft og 
løs avføring

Isomalt Syntetisk laget Sukker og sukkeralkoholer Forsterker smaken av 
aspartam og brukes i 
godter

Påvirker blodsukkeret i 
liten grad, kan gi luft , løs 
avføring

Erythritol Sukkeralkohol Sopp, mais, med mer Sukrin Påvirker ikke
blodsukkeret

Aspartam
Acesulfam K
Sakkarin

Cyklamat

Syntetisk laget Aminosyrene: asparginsyre og 
fenylalanin
Natrium- eller kaliumsalter av 
o-benzosulfimid
cyklohexylamin och
klorsulfonsyra

Brus, saft, yoghurt, 
godter, 

Påvirker ikke 
blodsukkeret

Sukralose Syntetisk laget Glukose Splenda Påvirker ikke
blodsukkeret

Stevia Steviaplante, stevisoid Steviastrø, Sukrin,
Canderel etc.

Påvirker ikke 
blodsukkeret



Regelmessige måltider

• Noen studier tyder på at regelmessige 
måltider gir
– Mer overskudd

– bedre konsentrasjon

– bedre vektkontroll

• For personer med diabetes innebærer 
regelmessige måltider et mer forutsigbart 
blodsukker.
– Lettere å dosere insulin



Regelmessige måltider

MÅLTIDER

B
L
O
D
S
U
K
K
E
R

Bilde: www.frukt.no, www.matprat.no, www.godfisk.no, www.melk.no, www.brodogkorn.no

http://www.frukt.no/
http://www.matprat.no/
http://www.godfisk.no/
http://www.melk.no/


Oppsummert
Hva påvirker blodsukkerstigningen?

• Mengde og type karbohydrater i måltidet
– Mengde og type fiber
– Bearbeiding (varmebehandling, flytende, findelt, 

grovdelt)

• Mengde fett og protein i måltidet
– Mye fett og protein vil gi forsinket stigning

• Har det noe å si om vi velger kokt 
potet fremfor potetmos?

Bilde: www.frukt.no



• rikelig med grønnsaker

• daglig inntak av bær og frukt

• rikelig med belgvekster (bønner, erter og linser)

• fullkornsprodukter med mye fiber, hele korn og kjerner

• fisk/sjømat og fugl i større grad enn rødt kjøtt, og rene råvare framfor farse-produkter

• magre meieriprodukter

• matoljer (som olivenolje og rapsolje), og myke/flytende margariner (med mye umettet fett), 
nøtter og kjerner som fettkilder

• begrenset inntak av alle typer tilsatt/fritt sukker, inkludert fruktose (maksimalt ca 10 
energiprosent; 50-70 g eller 25-35 sukkerbiter per dag), og moderat bruk av energifrie søtstoffer

• begrenset mengde salt

• Ved diabetes type 2 er det dokumentasjon for å anbefale kostmønstrene under. Alle 
kostmønstrene er også forenelig med kostrådene ovenfor:

– tradisjonell middelhavskost

– moderat karbohydratredusert kost

– Kost med lav glykemisk indeks



Moderat karbohydratredusert kost

• Lav Karbo ca 5 - 40% av energien fra karbohydrater
– Moderat lavkarbo ca 40 E% fra Karbohydrater
– Anbefales en moderat kh-reduksjon –og ikke økning i mengde fett 

og proteiner

• Lavfett/høy fiberkost og lav-karbo sidestilles i større grad som vektreduksjonsstrategi for 
diabetikere

• Energirestriksjon og ”compliance”/etterlevelse er det mest avgjørende for vekttap - ikke 
kostsammensetningen (like effektivt)

• Riktig type fett!



2700 kcal, mann på ca 90 kg

Før (2700 kcal)
• Frokost

– 4 skiver med margarin 
og brunost, 1 glass juice

• Lunsj
– Baguette med reker og 

majones og salat

• Mellommåltid
– 1 snickers
– 100 g seigmenn

• Middag
– 3 stk kokte poteter, 1 

gulrot, Kjøttkaker i 
brunsaus

• Kveldsmat
– 2 grove skiver margarin 

og brunost, 1 glass melk

Etter (2300 kcal)
• Frokost

• 4 skiver med margarin, 
skinke og hvitost, 1 frukt 

• Lunsj
• 2 skiver grov brød med 

reker og majones og salat
• 1 neve cashewnøtter

• Mellommåltid
• Knekkebrød med Makrell i 

tomat, 1 eple, 1 glass 
melk/biola

• Middag
• 2 stk kokte poteter, 3 

kokte gulerøtter, 
Kjøttkaker i brunsaus

• Kveldsmat
• 2 grove skiver margarin, 

egg og kaviar. 

Før

Etter



Karbohydrater
Bilder: Shdir/NDF, Fotograf Sveinung Bråthen



Moderat lav-karbo i praksis

• Viktig at kosten dekker behov for vitaminer, mineraler, 
antioksidanter og fiber:
– Kutte ned på tilsatt sukker
– Inkludere frukt og belgvekster, øk andelen grønnsaker (minst 5 om dagen)
– Inkludere grove kornprodukter
– Bruk fortrinnsvis umettet fett
– Over lengre tid: behov for å ”kvalitetssikre” kosten

• Bør følges opp?
– blodlipider
– nyrefunksjon
– justering av diabetesmedisin?



Oppsummert

• 5 porsjoner grønnsaker, frukt og bær om dagen

• 3 porsjoner magre melkeprodukter om dagen

• Velg kornprodukter med mye fiber (brødskalaen, 
nøkkelhullsmerkning)

• Fiskemiddag 3 ganger per uke

• Tran?

Nøkkelhullsmerket i handlekurven


