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KÄTTILSTORP DIABETIKER VÄLJER HELLRE ÄGG OCH BACONMISSNÖJE

70-årig man omkom 
när villa eldhärjades

 Branden utanför Växjö 
i går krävde ett liv. Det är oklart vad som 
orsakade branden.

Sjukvårdens fettsnåla kostråd till 
personer med diabetes och fetma har knappast va-
rit en framgångssaga. Tvärtom. Senare tids forsk-
ning visar att de snarare gjort mera skada än nytta.
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Drygt 400 personer deltog i Socialdemokraternas förstamajfirande 
i Växjö, där Charlotta Svanberg talade. 
    – För politiker är det viktigt vilket håll man ska springa mot och att hålla ihop 
i laget. Det är även viktigt för oss i Socialdemokraterna, sade hon.

-

a.

Fettsnålt inget gott råd Städuppdrag 
kan sägas upp

 Nu hotar 
politikerna att sä-
ga upp delar av ISS 
städuppdrag.
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 STÖRRE RISKER MED LÅGFETTKOST

Kosten fungerar som medicin åt Mats 

Wiman, som numera kan kalla sig frisk 
diabetiker. Hade han följt sjukvårdens  
traditionella kostråd för diabetiker hade 
han inte varit i livet i dag, tror han själv.
All fler studier pekar nu på att lågfettkost 
snarare skadar än hjälper många patienter.

DEN KORTA 
VERSIONEN
� Uppenbart 
är att den kost 

som sjukvården 

har rekommen-

derat till per-

soner som lider 

av diabetes och 

fetma inte har 

fungerat sär-

skilt bra. Råden 

har bestått i att 

äta lättproduk-

ter och undvika 

fett i kosten. Se-

nare tids forsk-

ning visar det 

motsatta, att 

en fettsnål kost 

snarare ökar än 

minskar risken 

för hjärt- och 

kärlsjukdomar.

� Sjukvården 
står därför 

inför ett pa-

radigmskifte 

där det gäller 

att omvärdera 

kostråden, som 

sammantaget 

står på bräcklig 

vetenskaplig 

grund.

� I dag rekom-

menderas fyra 

olika koster till 

personer med 

diabetes, enligt 

Socialstyrelsen. 

Den strikta 

lågkolhydrat-

kosten, kallad 

LCHF, finns inte 

med. Skälet är 

att det inte 

finns tillräckligt 

många studier 

med tillräckligt 

patientunder-

lag som visar på 

nyttan.  

Erfarenheter 

från patienter 

talar dock ett 

annat språk. 

Många vittnar 

om att de mår 

bättre och får 

stabilare blod-

sockervärden 

efter en kost-

omläggning 

med betydligt 

färre kolhydra-

ter.

� Mats Wiman, 

i Lessebo, kall-

lar sig numera 

frisk diabetiker 

sedan har 

drastiskt ändrat 

sin kost. Maten 

fungerar som 

medicin för ho-

nom.

� Överläkare 
Maria Thun-
ander kan visa 

att lågkolhy-

dratkost är ett 

gammalt sätt 

att behandla 

diabetes med. 

Detta praktise-

rades före insu-

linets tid. LCHF 

är således inget 

nytt påfund.

STRIKT LCHF-FRUKOST
Stekt bacon och stekta ägg utgör 
basen i Mats Wimans frukost. 
Det blir samma meny alla dagar i 
veckan.
FOTO: ANDERS KARLSSON
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Frisk diabetiker med
hjälp av fettrik kost
Åtskilliga typ 2-diabetiker kan vittna 
om hur de med hjälp av lågkolhy-
dratkost kan återställa sina blod-
sockervärden och bli fria från sjuk-
dom. I stället för att acceptera en 
traditionell lågfettkost som sjuk-
vården rekommenderar dem att äta 
prövar de på egen hand annan kost. 

– Hade jag följt sjukvårdens tradi-
tionella diabetesråd hade jag varit 
död i dag, säger Mats Wiman i Lesse-
bo som äter en strikt lågkolhydrat-
kost.

Mats Wiman steker sina fyra ägg och 
några skivor bacon. Han ringlar 
över kokosfett och piffar till med en 
kryddblandning. Det blir som en fet 
äggblandning. Så går det till varje 
morgon i hans kök. På den här kos-
ten står han sig i tio timmar och 
behöver inte äta förrän på kvällen.

– Jag känner ingen som helst 
hunger under dagen och går aldrig 
och småäter.

På kvällen blir det hårdkokta ägg, 
räkor och smält smör.

Kosten han är äter är en extrem form 
av LCHF, det vill säga lågt intag av 
kolhydrater och mycket fett. Kos-
ten är enahanda, men han ser inget 
alternativ till denna mathållning. 
Få människor kanske klarar av att 
äta denna fett- och proteinrika kost, 
med knappast några grönsaker. 
Men för Mats Wiman fungerar kos-
ten som medicin.

– Jag äter kanske fem gram kol-

hydrater om dagen. Mer klarar jag 
inte, då får jag blodsockersväng-
ningar som inte är bra för mig.

Egna företagaren Mats 
Wiman är en energisk per-
son. Just nu är han mitt 
uppe i ett projekt med 
att samla in pengar åt de 
skogsarbetare från Kame-
run som lurades på betal-
ning när de befann sig  
i Sverige för säsongsjobb. Han 
driver också hemsidan friska 
diabetiker.se där han skriver om hur 
man med hjälp av en lågkolhydrat-
kost kan bli frisk från diabetessjuk-
dom typ 2.

Smålandsposten lade ut en förfrågan 
på LCHF Växjös Facebooksida och 
en länk till Kostdoktorn.se, en sajt 
för LCHF. Vi sökte efter diabetiker 
som prövat både traditionell dia-
beteskost, som innebär lågt intag av 
fett och ganska mycket kolhydrater 
och en lågkolhydratkost med myck-
et fett. Många hörde av sig och Mats 
Wiman är en av dessa.

– Tidigare åt jag som alla andra 
svenskar. Jag åt mycket mat och allt 
möjligt, ofta tills jag blev däst. Jag 
gillade särskilt vita baguetter, berät-
tar han.

Det var ett ständigt sug efter mat 
och ett småätande i tid och otid.

Det var under en tid när han och 
hans fru bodde i Tyskland som pro-
blemen uppdagades. Jobbet var 
stressigt och han kände oro inför 

framtiden. Det blev mycket tröst-
ätande och mat rik på kolhydra-

ter, för stora portioner pasta, 
potatis och risotto. Till slut 
sade kroppen ifrån ordent-
ligt. Mats Wiman hade 
genom sin livsstil dragit 
på sig diabetes. Blodsockret 
var för alldeles för högt och 

hans bukspottskörtel hade 
tagit mycket stryk.
– 1998 fick jag diagnosen dia-

betes. Vården ställde sig helt frå-
gande och mycket hjälp fick jag inte. 
Det talades om att kostbehandling 
och motion skulle räcka i ett första 
skede. Det var bara en tidsfråga tills 
man rekommenderade insulin.

Rådet att gå ut med hunden var 
det inget fel på, konstaterar Mats 
Wiman. Men kostråden var uppåt 
väggarna. Det handlade om att äta 
lättprodukter och kolhydrater. Över 
50 procent kolhydrater kan man 
stoppa i sig enligt en traditionell 
diabeteskost.

– Fullständigt vansinnigt och 
skadligt för många typ 2-diabetiker, 
konstaterar Mats Wiman.

Efter en hjärtinfarkt, stroke och 
ohälsa bestämde sig Mats Wiman 
på egen hand att lägga om sina mat-
vanor radikalt. Han satte sig noga in 
hur LCHF fungerar och började med 
att ta bort all kolhydratrik föda. Brö-
det, potatisen och pastan försvann. 
Stärkelserika grönsaker togs bort. 
Lättmargarinet ersattes med van-
ligt smör.

– Jag läste på mycket om fetter 
och kolesterol. Jag var ju liksom alla 
andra fettskrämd.

Hans Wiman äter nu kost som är rik 
på fett och proteiner. Han ser att 
kosten har stora fördelar för honom. 
Maten håller hans blodsockervärde 
i schack och han slipper svängning-
arna. Några problem med koleste-
rolvärden efter kostomläggning-
en har han inte och därför har han 
också slutat med blodfettssänkande 
läkemedel, så kallade statiner.

– Kroppen har en oerhörd förmåga 
att sköta sig själv med rätt kost.

Han äter kosttillskott som D-vita-
min, selen och magnesium. Grön-
saker är han sparsam med, eftersom 
även de innehåller kolhydrater som 
han inte mår bra av. Får han i sig för 
mycket kolhydrater stiger blodsock-
ret till ogynnsamma värden.

För honom var mötet med dia-
betesvården ett stort misslyckande. 
Därför fick han agera på egen hand.

– Sedan 2008 är jag numera frisk 
diabetiker och det känns som att 
vara nyfrälst. Men jag undrar ibland 
om sjukvården verkligen vill att alla 
patienterna ska bli friska. Då för-
svinner vi ju som kunder från vår-
den och deras underlag. En frisk 
patient blir olönsam.

Sjukvården rekommenderar i dags-
läget fyra olika typer av koster vid 
diabetes. Den extrema lågkolhy-
dratkosten (LCHF) finns inte med.

Rekommendationerna bygger på 
en sammanställning från Social-
styrelsen som i sin tur har utgått 
från Statens Beredning för medicin-
ska utvärdering (SBU) som har gran-
skat det vetenskapliga underlaget 
för livsmedel och koster. 

Sammantaget sägs att vetenska-
pen är bräcklig och man behöver ny 

kunskap på området. Det finns ändå 
stöd för att flera koster kan vara bra, 
skriver Socialstyrelsen i sin vägled-
ning Kost vid diabetes från 2011.

De fyra kosterna är medelhavs-
kost, måttlig lågkolhydratkost, tra-
ditionell diabeteskost och en tradi-
tionell diabeteskost med lågt glyke-
miskt index (GI). 

Den extrema lågkolhydratkos-
ten (LCHF) nämns också. Men det 
finns inte tillräckligt med studier 
och långtidsuppföljningar gjorda 
på denna kost. Därför väljer Social-

styrelsen att inte ta med LCHF i sina 
rekommendationer. I stället väntar 
man in mera kunskap. Små studier 
som ändå talar för att LCHF fung-
erar har sorterats bort av myndig-
heten.

Många typ 2-diabetiker är över-
viktiga och har svårt att reglera sitt 
eget insulin, därför är viktnedgång 
nödvändigt. Lider man av övervikt 
eller fetma, högt blodtryck, ofördel-
aktiga kolesterolnivåer och högt 
blodsocker ökar risken avsevärt för 
hjärt- och kärlsjukdom.

Sjukvården i Kronoberg följer i 
det stora hela Socialstyrelsens väg-
ledning. Tidigare har man bara haft 
en kost att rekommendera, den tra-
ditionella lågfettkosten, som bevis-
ligen inte har fungerat särskilt bra 
för många personer med diabetes.

– Jag har känt det här länge, att 
olika patienter mår bra på olika 
koster, säger diabetessamordnaren  
i landstinget, sjuksköterskan Karin 
Johansson.

Sjukvården erbjuder fyra slags diabeteskoster

En traditionell diabeteskost består av liten 
mängd fett och ganska mycket (50-60 %) 
kolhydrater. Man ska äta mycket grönsaker 
och byta ut feta mejerivaror mot lättpro-
dukter.

Medelhavskosten innebär stort intag av 
enkelomättade fetter, som finns i olivolja, 
och mindre socker och kolhydrater än tradi-
tionell diabeteskost. Denna måltid består 
av falafel och tomatsås, då man vill minska 
mängden rött kött.

Traditionell diabeteskost med lågt GI har 
mycket bönor, linser och fullkornspasta. Brödet 
innehåller hela korn. Kosten är rik på grönsaker 
och frukt. GI är ett mått på hur fort olika livs-
medel med samma mängd kolhydrater höjer 
blodsockret.

En måttlig lågkolhydratkost bygger på 
färre kolhydrater och mycket grönsaker 
och baljväxter. Här är det 20 gram färre 
kolhydrater än i en traditionell kost.
FOTO: KRISTER ANGENFELDT
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0470–770 616

TEXT

Hade jag 
följt sjuk-
vårdens 
traditio-
nella dia-
betesråd 
hade jag 
varit död  
i dag.

”Jag har 
känt det 
här länge, 
att olika 
patienter 
mår bra på 
olika kos-
ter.”
Karin Johansson,

sjuksköterska

Mats Wimans 
LCHF-diet. 
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Fortsättning från föregående sida

Hon har upplevt hur råden har varie-
rat med åren. För länge sedan kun-
de en diabetiker som låg inne på 
en sjukhusavdelning få franskbröd 
och mannagrynsgröt till frukost. 
Det fanns inte så mycket vetskap 
om kolhydraternas inverkan. Kost-
råden gick ut på att utesluta sockret 
och fettet.

– I dag har vi genom forskning 
fått mer kunskap om olika livsmed-
els påverkan på blodsockret. Man 
får vara ödmjuk inför det här med 
kostråd.

På senare år har hon stöttat ett 
par diabetiker som prövat LCHF. En 
som blev väldigt bra av kosten, gick 
ned i vikt och fick goda värden upp-
hörde ändå med att äta på det här 
sättet. Man föll tillbaka i det gam-
la. Karin Johansson konstaterar att 
det kan vara svårt att lägga om kost-
vanor.

– Det är mycket som spelar roll. 
Kosten ska ju fungera bra för hela 
familjen.

Karin Johansson har intervju-
at personer med diabetes om deras 
mat. Av svaren framgår att en del 
personer vill ha färdiga rekommen-
dationer att följa, andra vill utforska 
hur olika måltider påverkar blod-
sockret.

På det stora hela har det skett en 
individualisering av kostråden, för-
klarar dietist och folkhälsoutveck-
lare Susann Ask.

Landstinget har utifrån Social-
styrelsens vägledning tagit fram 
fyra pedagogiska blad till patienter 
som berättar om de fyra kosterna. 
Susann Asks erfarenheter är att det 
generellt är svårt att få människor 
att äta tillräckligt med grön saker. 
Någon extrem lågfettskost, som 
LCHF, kan man inte få om man är 
inneliggande på sjukhuset.

– Nej, vi har valt att erbjuda en 
måttlig lågkolhydratkost och vi gör 
en anpassning efter hur folk här i 
Småland äter mat.

E�erfrågan på extrem lågkolhydrat-
kost och måttlig lågkolhydratkost 
är liten på sjukhuset. Några få har 
frågat efter det, enligt Susann Ask. 
På sjukhuset i Kalmar har frågan 
varit uppe och där kan patienter få 
strikt LCHF-mat, eftersom den kan 
beställas som individuell kost.

Susann Ask efterlyser en natio-
nell strategi kring mat och kost-
vanor. Någon sådan finns inte som 

sätter folkhälsoperspektivet främst. 
Enda konkreta målet i dag är att den 
offentliga maten ska bli mer ekolo-
gisk och uppgå till 25 procent.

I landstingets egen folder om mat 
vid diabetes framhåller man vikten 
av att hålla blodsockret på en jämn 
nivå och slippa snabba svängningar.

– För diabetiker talar vi mer om 
långsamma och snabba livsmedel, 
man kan även nämna uttrycket GI, 
glykemiskt index, säger Susann Ask.

Man nämner de livsmedel som 
har betydelse för blodtryck, blodfet-
ter och blodsocker. Som att det är bra 
med grönsaker, rotfrukter och balj-
växter. Att man ska äta lagom med 
frukt och bär. Intag av fisk och mått-
liga mängder med alkohol framhävs 
också som positiva delar.

Däremot finns fortfarande rekom-
mendationerna att man ska välja 
lättprodukter av mjölk, fil och yog-
hurt och att fett innehåller mycket 
kalorier, som man ska vara försiktig 
med om man vill gå ned i vikt. Rådet 
ges att minska på intag av mättat 
fett. Nyckelhålsmärkta livsmedel 
lyfts fram. 

Det är just dessa råd som nu starkt 
ifrågasätts.

– Jag tycker det är beklagligt att 
man inte mer har vågat ta till sig av 
nya rön i författandet av råden trots 
att jag vet att kunskapen och dis-
kussionen finns på plats, säger läka-
ren Sara Holmberg, forskare på livs-
stilsjukdomar och sambandet mel-
lan kost och hälsa.

Att äldre råd, som har svagt stöd i ny, 
aktuell forskning, ligger kvar i en 
nytryckt broschyr från landstinget 
tros bero på att sjukvården vill ha 
konkreta råd om vad de ska säga till 
patienterna, menar Sara Holmberg. 

– Det är svårt för många i vården, 
som under många år trott på och 
arbetat utifrån ett paradigm, att 
ställa om när kunskapen ställs på 
ända. De flesta i vården läser inte 
aktuell forskning när den kommer, 
utan litar på experternas vårdpro-
gram och riktlinjer och det bidrar 
till en väldig tröghet i systemet. Få 
har kompetens att själva värde-
ra originalartiklarna i forsknings-
litteraturen, förklarar Sara Holm-
berg.
 JAN BÄRTÅS

jan.bartas@smp.se 
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 STÖRRE RISKER MED LÅGFETTKOST

För diabe-
tiker talar 
vi mer om 
långsam-
ma och 
snabba 
livsmedel. 
Susann Ask,  
dietist.

”Möjligen 
kan oliv-
olja, som 
innehål-
ler enkel-
omättade 
fetter, vara 
bättre än 
mättat fett 
om man 
nu ska 
jämföra 
olika fet-
ter.” 
Fredrik Nyström, 
Hälsouniversite-
teti Linköping 
FOTO: GÖRAN BILLESON 
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Vårdens kostråd:
ÖKAD RISK. Kan det vara 
så att sjukvårdens tra-
ditionella kostråd till 
diabetiker och över-
viktiga har gjort dem 
än mer sjuka? Mycket 
tyder på det. Fler och 
fler studier visar att en 
kost med litet intag av 
fett och mycket kol-
hydrater ökar risken för 
sjuklighet i hjärt- och 
kärlsjukdomar.

Att en kost som består av en liten 
andel fett ger en ökad risk för sjuk-
lighet går på tvärs emot gamla före-
ställningar. Under decennier har det 
predikats att det mättade fettet är 
farligt och bör undvikas. Så har man 
också tänkt när de traditionella 
kostråden åt diabetiker utformats. 
Råden har anammats av sjukvården 
och myndigheter, trots att grunden 
för de här påståendena har varit 
bräckliga vid närmare granskning.

Forskaren, specialisten i allmänmedi-
cin och företagsläkaren Sara Holm-
berg, vid Växjö kommun, konsta-
terar att de råd som har getts åt 
överviktiga och diabetiker inte har 
varit särskilt lyckade. 

– Med de kostråd vi haft har de 
gjort mer skada än nytta, det rör sig 
om stora misslyckanden. Dock har 
sjukvården handlat i god tro och 
ofta inte vetat bättre, säger hon.

Det har funnits ett stort fokus på 
fettet. Redan 1953 publicerades en 
studie i USA av forskaren Ancel Keys 
som pekade på ett samband mellan 
mättade fetter och hjärt- och kärl-
sjukdom. Denna fick stort genom-
slag och lade grunden till kostråd 
under decennier framöver. Länder 
som USA och Sverige var snabba 
med att implementera dessa råd till 
sjukvården och myndigheterna. 

Trots att den vetenskapliga under-
byggnaden var bristfällig höll man 
fast vid denna tes. I en så kallad 
metaanalys, som innebär att man 
väger samman en mängd studier, 
publicerad av American Journal of 
Clinical Nutrition år 2010, slår ett 
forskarteam fast att det inte finns 
något sådant samband mellan mät-
tat fett i kosten och hjärt- och kärl-
sjukdom. 21 epidemiologiska stu-
dier genomförda på 347 747 patienter 
talar emot detta.

Därefter har ytterligare studier 
kommit som motbevisar fettets far-
lighet. Den senaste tunga studien 
Predimed gjord i Spanien publicera-
des nyligen i New England Journal 
of Medicine. Där finner man att ökat 
fettintag från nötter och oliv olja 
minskar risken för hjärt- och kärl-
sjukdom jämfört med lågfettkost. 

Studien var randomiserad, vil-
ket innebär att drygt 7 000 personer 
delades in i tre grupper och fick prö-
va tre olika koster. De som åt fetast 
mat hade minst risk att utveckla 

sjuklighet. Samtliga deltagare fick 
äta mycket grönsaker, men minska-
de intaget av sötsaker.

– Det är en viktig studie som kom-
mer få att betydelse för hur vi ska 
utforma framtida kostråd, säger 
professor Fredrik Nyström vid 
Hälso universitetet i Linköping och 
expert i SBU:s utredning (Statens 
beredning för medicinsk utvärde-
ring) Mat vid fetma, som kommer ut 
i sommar.

Fredrik Nyström framhåller att man 
tydligt i dag kan säga att mättat fett 
inte är farligt när detta jämförs med 
kolhydrater och att det inte bidrar 
till höga värden av det farliga så 
kallade LDL-kolsterolet.

– Möjligen kan olivolja, som inne-
håller enkelomättade fetter, vara 
bättre än mättat fett om man nu ska 
jämföra olika fetter.

Det som man definitivt ska und-
vika är transfetter, som är härdade 
fetter som tidigare fanns i smörgås-
margarinet. Transfetter är förbjud-
na i vissa länder, men tillåtet i Sve-
rige och kan hittas i kakor, bakverk 
och färdigmat.

Den moderna människan som har 
lämnat kroppsarbetet och mesta-
dels har ett stillasittande arbete 
tycks behöva en annan kosthållning 
än när vi levde i ett bondesamhälle. 
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Mer skada än nytta
Behandling av diabetes 
med lågkolhydratkost 
har varit känt länge. 
Före insulinets tid på 
1920-talet fann fors-
kare att patienter som 
åt mycket fett och pro-
teiner och drog ned på 
kolhydrater överlevde 
längre.

LCHF, eller low carb high 
fat som uttrycket står för, 
är ingen trenddiet, kon-
staterar överläkare Maria 
Thunander, vid Växjö lasa-
rett. 

För två år sedan blev 
hon klar med sin avhand-
ling ”Diabetes mellitus in 
Adults” om diabetessjuk-
dom hos vuxna. Hennes 
forskning handlar mesta-
dels om hur mycket diabe-
tes har ökat i befolkning-
en i Kronoberg. En jäm-
förelse görs med andra 
regioner och länder.

Maria Thunander gjorde 
även efterforskning kring 
hur sjukdomen behand-
lades före insulinets tid.  
I början av 1920-talet lyck-
ades forskare i Kanada 
framställa ett extrakt från 
bukspottskörteln och iso-
lera ämnet. Man kallade 
det insulin.

Diabetespatienterna dog 
ofta tidigt. Överlevnaden 
från insjuknandet kunde 
vara runt fem år. Fysiolo-
gen och forskaren Frede-
rick G. Banting insåg att 
kosten var av stor bety-
delse för blodsockret och 
gjorde försök med olika 
dieter hos diabetiker. Han 
såg att patienter som åt en 
kost rik på fett och prote-
iner fick stabilare värden 
och hade en högre över-
levnad.

– Det som sker i dag med 
lågkolhydratkosten är att 
nygamla sanningar plock-
as fram. Det knyter an till 
hur diabetes behandlades 
under 1920- och 30-talen 
innan insulinet fanns 
att tillgå, berättar Maria 
Thunander.

Man såg att kosten hade en 
stor potential i en behand-
ling. Mycket intag av kol-
hydrater höjer blodsock-
ret och bidrar till fetma. 
Dessutom insåg man 
redan då att det är bäst 
att arbeta i team inom 
sjukvården med diabetes-
patienter, något som till-
lämpas än i dag.

Insulinet var revolu-
tionerande för diabetes-
patienterna och ledde till 
ett nobelpris åt Frederick 
G. Banting. Han fick priset 
ihop med forskarkollegan 

John Macleod 1921.
– För många var det job-

bigt och tråkigt att avstå 
från kolhydraterna. Och 
när insulinet kom glömde 
man bort den gamla kun-
skapen, säger Maria Thun-
ander.

Däre�er har insulinet blivit 
bättre och förfinats. Och 
därmed blev det inte så 
intressant längre att kost-
behandla diabetiker på 
samma sätt. Det har också 
funnits starka krafter hos 
läkemedelindustrin att 
hålla kvar denna behand-
ling som enda behandling. 
Att behandla med mat 
är ju inte kommersiellt 
gångbart.

Att det har skett en kraf-
tig ökning av diabetes-
sjukdomen, både ”ung-
domsdiabetes” typ 1 och 
”åldersdiabetes” typ 2, 
visar Maria Thunander 
tydligt i sin avhandling. 
Insjuknandet är högre än 
vad man tidigare trodde. 
Ungefär 555 vuxna per-
soner och 15–20 barn får 
sjukdomen varje år i Kro-
noberg.

Parallellt med denna explo-
sionsartade stegring av 
diabetes ökar övervikt och 
fetma i samhället i samma 
utsträckning. Förändrade 
kostvanor i kombination 
med mycket stilla sittande 
liv är en viktig orsak.

– Det blir så tydligt när 
man ser på gamla filmer 
från 60-talet. Alla är smala 
och gängliga. Det har skett 
en oerhörd förändring.
 JAN BÄRTÅS

jan.bartas@smp.se 
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LCHF fanns redan
på 1920-talet

INGEN MODEDIET 
Redan på 1920-talet såg 
forskare att högt intag 
av fett och proteiner och 
minskning av kolhydrater 
gav bättre överlevnad 
vid diabetessjukdom, 
förklarar Maria Thunander, 
överläkare vid Växjö 
lasarett.
FOTO: LANDSTINGET KRONOBERG

Det hårda arbetet på gården eller vid 
industrin medförde att vi kunde äta 
mycket av kolhydrater, som bröd 
och potatis utan att få några så stora 
problem med övervikt och livsstils-
sjukdomar.

I dag är förhållandet helt annor-
lunda. Många rör sig alldeles för lite 
och sitter stilla hela dagarna fram-
för en dator eller tv. Samtidigt prop-
par vi i oss mängder med socker och 
snabba kolhydrater. En del friska 
människor har en ganska stor tole-
rans om kosten sammantaget inte 
är så hälsosam och blir inte sjuka. 
Andra som är mer känsliga, utveck-
lar fetma, diabetes och annan sjuk-
lighet. 

Kosten spelar stor roll vid diabetes-
sjukdom typ 2 som innebär stora 
svängningar i blodsockret. Det nor-
mala för människan är att äta en 
kost som innebär att blodsockret 
stiger långsamt och inte för snabbt. 
Socker behöver vi egentligen inte 
alls. Det lilla som kroppen kräver tas 
från fettet.

Sara Holmberg har länge sysslat 
med forskning som handlar om mat, 
hälsa och livsstil. I ett projekt som 
heter Frisk av jobbet finns en stu-
die där hon följde 1 500 medel ålders 
män och deras kostvanor under tolv 
års tid. Bland annat tittade man på 
risken att vårdas på sjukhus eller dö 

i hjärt- och kärlsjukdom. Slutsatsen 
blev att de som åt mycket frukt och 
grönt och mättat fett hade lägre risk 
att hamna på sjukhus. De som hade 
ett lågt intag av mejerifetter hade 
högre risker.

Sara Holmberg tycker att man ska 
vara försiktig med att ge kostråd åt 
en frisk allmänhet.

– Man borde tänka om och backa 
tillbaka. Det är så mycket som har 
gått snett.

Dagens allmänna kostråd utgår 
från Livsmedelsverket. Men denna 
myndighet har inte något folkhälso-
perspektiv. 

– I stället är det andra agendor 
som styr. Som kontakten med livs-
medelsindustrin, förklarar Sara 
Holmberg.

Det är svårt att ge generella råd, fram-
håller Sara Holmberg.

– Man kommer långt på mat lagad 
från grunden med riktiga råvaror. 
Gärna lokalproducerad och då får 
man även med sig klimataspekten. 
Socker ska man vara försiktig med, 
det bör mera ses som en krydda eller 
något man tar vid festliga tillfällen.

Att olika teorier står mot varan-
dra och att vetenskapen kollide-
rar är inget unikt just för diabetes-
kosten. Detta sker hela tiden inom 
vetenskapen där man prövar olika 

teorier och hypoteser mot varandra. 
Ett sådant område är allergier. Det 
fanns tidigare en uppfattning att 
små barn skulle undvika pälsdjur, 
som hund och katt för att minska 
risken att utveckla allergi. Studier 
visar att det var fel, barn som har 
fått växa upp nära dessa pälsdjur 
har mindre risk att utveckla allergi-
sjukdom. 

Nu sker ett tydligt paradigmskifte 
kring fett och kolhydrater och dess 
betydelse för kroppen. Fokus riktas 
i stället mot sockret, som spelar stor 
roll för uppkomst av inflammatoris-
ka processer i kroppen.

– Vi har underskattat styrkan  
i kosten och vad den kan göra med 
oss. Den gamla klyschan att vi blir 
vad vi äter stämmer rätt bra. För 
så är det. Det går inte bara att titta 
på kalorier, maten är mycket mera 
än bränsle. Kosten innehåller vik-
tiga näringsämnen och byggstenar 
för vår kropp. Vi behöver bra och 
näringsrik mat, som kött och grön-
saker, säger Sara Holmberg.
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Det rör sig om stora 
misslyckanden.  
Dock har sjukvården 
handlat i god tro och ofta 
inte  vetat bättre.

Om man inte har på fötterna ska 
man inte rekommendera en kost som 
är oklar, menar forskaren Sara Holm-
berg. FOTO: PONTUS STENEROS


