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Det er få sykdommer hvor livsstilen spiller en større rolle i både forebygging og
behandling enn ved Diabetes type 2 og fedme. En omlegging av livsstilen kan
vise seg å bli en av dine beste og mest effektive helseinvesteringer.

E

tter at forekomsten av diabetes type 2 gradvis har
økt over de siste tiårene, ser det ut til at trenden
endelig er ved å snu. Nye tilfeller av diabetes ble
redusert med en tredjedel i perioden 2009 – 20141. Det
er likevel noe usikkert hva som er årsaken til den positive
utviklingen, men forskerne bak studien tror at det har en
sammenheng med endringer i livsstilen.
Diabetes type 2 er en av sykdommene der livsstilen
har aller mest å si både med hensyn til å forebygge og
behandle tilstanden. De fleste tilfeller av diabetes type 2
kan derfor unngås eller utsettes gjennom en sunn livsstil.
Diabetikere har økt risiko for en rekke helseplager inkludert øyesykdommer, nyresykdom, hjerneslag, depresjon,
demens, fotsår, polynevropati og infeksjoner. 75 prosent
av diabetikere dør av iskemisk hjertesykdom (på grunn
av for liten blodtilførsel til hjertemuskelen), og personer
med diabetes har generelt kortere leveutsikter.
Fedme og overvekt er en av de største risikofaktorene
for utvikling av diabetes type 2. I dag har det blitt unormalt å være normalvektig. 7 av 10 voksne nordmenn er
nå overvektige2. Med overvekt og fedme øker risikoen
for en hel rekke helseplager. Fedme er ved å bli den vanligste årsaken til kreft. I tillegg øker sjansene blant annet
for å få diabetes type 2, hjerneslag, hjertesykdom, artrose
i knær og hofter, refluksplager, depresjon, gallestein,
brokk, søvnapne, høyt blodtrykk, graviditetskomplikasjoner og kortere levealder. Men fortvil ikke! Fedme og
Diabetes type 2 lar seg i stor grad påvirke gjennom våre
levevaner.
UTVIKLING AV DIABETES TYPE 2 Det tar ofte lang tid
å utvikle Diabetes type 2. Vanligvis begynner prosessen
med at insulinet ikke fungerer normalt, noe man kaller
insulinresistens. Insulinets oppgave er å hjelpe sukkeret
i blodet til å komme inn i kroppens celler. Når insulinet binder seg til reseptorer på cellemembranen, sendes
signaler ned i cellen som gjør at små blærer med glukosetransportører beveger seg ut mot cellemembranen
og smelter sammen med den. På den måten oppstår det
åpninger i cellemembranen som sukkeret i blodet kan
benytte for å komme inn i cellen (fig 1). Etter hvert
må bukspyttkjertelen produsere mer og mer insulin for

å holde blodsukkeret nede på normale verdier. Over tid
blir insulinproduksjonen lavere, blodsukkeret begynner å
stige og etter hvert blir diabetes type 2 et faktum.
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CELLER
Når insulin er tilstede, smelter GLUT4
vesikler (glukosetransportør) sammen
med plasma membranen

Med GLUT4 slippes glucose
inn i cellen.

LIVSSTILSBEHANDLING Livsstilsbehandling er en av
hjørnesteinene i diabetesbehandlingen, og det er spesielt
viktig å komme tidlig i gang med endringer av relevante
livsstilsfaktorer. Diabetes og blodsukkeret påvirkes av en
rekke livsstilsfaktorer som blant annet vekt, kosthold,
fysisk aktivitet, søvn og nikotin/tobakk.
VEKTREDUKSJON Hos mange med nyoppdaget diabetes type 2 er vektreduksjon den eneste (og kanskje også
den vanskeligste) behandlingen som behøves for å få
tilbake et normalt blodsukker. Man har i flere studier
observert at hos overvektige med diabetes type 2 som
gjennomgår fedmeoperasjon, oppnår om lag halvparten
reversering av Diabetes type 2 de første 1-5 årene.
Rundt halvparten av disse utvikler imidlertid diabetes
igjen etter rundt 8 år3.
Ser man den samme effekten ved «vanlig» vektreduksjon? I en studie av diabetikere som hadde hatt diabetes
type 2 i mindre enn 6 år, fant man at jo større vektreduksjon deltakerne oppnådde, desto større var sannsynligheten for at de kunne reversere tilstanden og oppnå normalt blodsukker etter 12 måneder4 (fig 2).
Dette er den første studien i sitt slag, men gir forhåpning
om at tablettbehandlet diabetes type 2 kan reverseres, i
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fig. 2
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hvert fall på kort og mellomlang sikt. Hvorfor er vektreduksjon så viktig ved diabetes type 2? En av hovedårsakene er
at fedme påvirker begge hovedmekanismene ved diabetes
type 2, nemlig insulin-følsomheten i kroppsvevet samt
insulinutskillelsen fra bukspyttkjertelen. Studier viser at
et vekttap på cirka 5-10 prosent er nok til å øke insulinfølsomheten i cellene og i tillegg bedre insulinutskillelsen
fra bukspyttkjertelen5. Ytterligere vektreduksjon vil kunne
gi enda bedre resultater. En vektreduksjon på 10 prosent
eller mer øker ikke bare sjansen for å reversere diabetes,
det reduserer også risikoen for å utvikle hjerte og karsykdom6, som cirka 75 prosent av alle diabetikere dør av.
Man har i lengre tid undersøkt hvilke strategier som
er mest effektive for å oppnå vektreduksjon. Ved rehabiliteringssenteret der jeg arbeider, får vi mange pasienter
som ønsker å oppnå vektreduksjon under oppholdet. En
del forventer at kiloene først og fremst skal forsvinne
i treningssalen. Imidlertid er det det som skjer i spisesalen, som er av størst betydning for om man oppnår
vektreduksjon.

HVA BØR JEG SPISE? Med hensyn til hva som er det
optimale kostholdet for å komme ned i vekt, ser det ut
til å være viktigere at man opprettholder et daglig kaloriunderskudd, som over tid vil føre til vektreduksjon.
Det er god dokumentasjon for at både et fettredusert
og også et karbohydratredusert kosthold kan anvendes for å komme ned i vekt7. Det anbefales gjerne et
kaloriinntak som er cirka 500 kcal lavere enn det man
behøver for å opprettholde vekten, noe som kan føre
til en ukentlig vektnedgang på rundt 500 g.
Mange opplever at det er utfordrende å telle kalorier og få oversikt over det daglige kaloriinntaket.
Nylig viste en interessant studie at det er fullt mulig
å gå ned i vekt også uten å telle kalorier, ja til og med
uten å forsøke å begrense kaloriinntaket på noe vis.
I stedenfor å begrense kaloriinntaket gjennom kaloritelling, fokuserte forskerne her på å begrense hvilke
matvarer man spiste8. Menyen som deltakerne i
denne studien fulgte, bestod av en fettredusert versjon av et grovt og uraffinert, plantebasert kosthold
(fig 3). Gjennomsnittsvekten i gruppen ble redusert
fra 94 kg til 82 kg (12 kg) i løpet av seks måneder.
Det er ifølge forskerne bak studien den største vektreduksjonen som er rapportert i litteraturen i vektreduksjonsstudier som ikke har hatt begrensninger på
kaloriinntaket.
Matvarer som inneholder en kombinasjon av mye
fett og sukker, synes å være spesielt ugunstige for vekten siden de er svært kaloririke og også øker appetitten og reduserer metthetsfølelsen. Altså stikk motsatt
av hva som er ønskelig ved vektreduksjon9.

fig. 3

Trafikklyskosthold. Referansediagram i forbindelse med behandlende kosthold
ULTRAGRØNN
FRITT FREM
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SPIS HVER DAG

ORANSJE
BRUK SPARSOMT

RØDT
SETT TIL SIDE

Spinat
Bladbete
Grønnkål
Bok Choy
Brokkoli
Bladene på
rødbeter
Brønnkarse
Urter og krydder

Grønnsaker
Frukt
Helkorn
Sauser og krydder
(ikke tilsatt olje)

Salt, Sukker og andre
søtningsstoffer
Raffinert mel
Tempeh og tofu
Soyamelk,mandelmelk, havremelk
(uten tilsatt olje)
Kaffein og alkohol

Kylling
Meieriprodukter
Oljer
––––––––
STERKT BEGRENSET
PÅ GRUNN AV FETTINNHOLDET:

Nøtter og frø
Avokado
kokosnøtt/kokosmelk

Tempeh og tofu er i den orange kategorien på grunn av det høye fettinnholdet. Nøtter og frø er i den røde kategorien hovedsakelig
på grunn av fettinnholdet. Deltakerne fikk beskjed om at hvis de ville, kunne de ta 2 spiseskjeer linfrø eller chiafrø daglig.
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Noen tror at kiloene først og fremst skal forsvinne i
treningssalen. Men det er det som skjer i spisesalen,
som er av størst betydning for om man går ned i vekt.
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A. Hvor ofte bør jeg spise?
Er det best med tanke på vektreduksjon å spise få eller
mange måltider? I flere år ble det gjerne anbefalt å spise
mange små måltider (4-6) fordelt utover dagen. Imidlertid viser større oppsummeringsstudier at 4-6 måltider ikke gir større vektreduksjon sammenliknet med
2-3 måltider10. En del større epidemiologiske studier
synes til og med å antyde at færre måltider kan være
å foretrekke, som for eksempel observert i «Adventist
Health Study 2», der færre måltider var forbundet med
(større) vektreduksjon over 7 år11. Ved tablettbehandlet diabetes type 2 har man observert bedre insulinfølsomhet ved to måltider versus seks måltider per dag.
B. Når bør jeg spise?
En rekke studier antyder at når tid på døgnet man inntar
hovedparten av daglig kaloriinntak eller har sitt største
måltid, ser ut til å kunne påvirke vekten. I «Adventist
Health Study 2» var det å spise frokost, å ha frokost som
dagens største måltid, samt lengst fasteperiode mellom
dagens siste måltid og frokost neste dag forbundet med
(større) vektreduksjon. En annen studie viste at de som
spiste sitt største måltid før kl 15.00, hadde større vektreduksjon enn de som spiste sitt største måltid etter
kl 15.0012.
I en oppsummeringsstudie der man undersøkte hvilken effekt tidspunkt for matinntak har på vekt og diabetes, fant man at det mest gunstige er å innta hovedparten
av maten tidligere på dagen.13
C. Andre faktorer som påvirker vekten
Psykologiske faktorer som er forbundet med suksessfull
vektreduksjon og opprettholdelse av vekttap, inkluderer14:
• Indre motivasjon
• Mestringstro
• Selvregulering (eks. regelmessig veiing, og kontrollere
at man følger planlagte tiltak)
• Unngå et rigid spisemønster der en rekke matvarer er
«forbudte»
• Positivt kroppsbilde
Studier på sammenhengen mellom fysisk aktivitet
og vekt viser noe sprikende resultater15,16. Tradisjonelt
har man anbefalt fysisk aktivitet først og fremst som
hjelpemiddel for å opprettholde et vekttap, men også for
å unngå muskeltap under selve vektreduksjonen (styrketrening). For å bruke fysisk aktivitet til å gå ned i vekt
viser en del studier at aktivitetsnivået bør ligge på minimum 60 minutter om dagen17.
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KOSTHOLD VED DIABETES Kostholdet er en av de aller
viktigste faktorene i egenbehandling av diabetes type 2.
Ifølge nasjonale kostråd for Diabetes type 2 anbefales
følgende kosthold:
• 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
råvarer fremfor farseprodukter
• Magre meieriprodukter
• Matoljer og myke/flytende margarin, nøtter og kjerner
som fettkilder
• Begrenset inntak av alle typer tilsatt/fritt sukker, inkludert fruktose (maks 50-70 g/dag), og moderat bruk av
energifrie søtstoffer
• Begrenset mengde salt
MIDDELHAVSKOSTHOLD Middelhavskostholdet er et
kosthold som er inspirert av spisevanene i Hellas, det
sydlige Italia og Spania. Det inkluderer et rikelig inntak
av oliven(olje), belgvekster, fullkornsvarer, frukt og grønnsaker, samt moderat/høyt inntak av fisk, moderat inntak
av meierivarer og lavt inntak av kjøtt. Kostholdet har blitt
forsket på over lengre tid og synes å gi en rekke helsefordeler, inkludert redusert risiko for hjerte og karsykdommer,
diabetes type 2 og muligens også redusert risiko for kreft,
demens og depresjon. To av verdens fem blåsoner (områder med høyere levealder) befinner seg rundt Middelhavet, og studier synes da også å vise redusert risiko for
tidlig død ved et typisk middelhavskosthold.
Når det gjelder diabetes type 2, viser studier at de
som spiser mest likt et tradisjonelt middelhavskosthold,
har om lag 25 prosent redusert risiko for å utvikle diabetes type 2 sammenliknet med personer som skårer lavest
i forhold til dette kostholdet18. Middelhavskostholdet
er rikt på umettede fettsyrer, grove karbohydrater, samt
belgvekster, som alle er gunstige for personer med diabetes type 2.
VEGETARISK KOSTHOLD Et velbalansert plantebasert
kosthold ser ut til å være det mest optimale kostholdet
ved type 2 diabetes19, og det er en gradvis redusert risiko
for diabetes type 2 jo mer plantebasert kostholdet er. Ved
et totalt plantebasert (vegant) og også lacto-ovo vegetarisk
kosthold er risikoen for å utvikle type 2 diabetes om lag
halvert sammenliknet med normalkost, også etter justering for relevante faktorer som vekt, fysisk aktivitet, søvn,
skjermtid, mm. 20 (fig 4).
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ULIKE TYPER VEGETARISKE KOSTHOLD
OG FOREKOMST AV DIABETES TYPE 2
Justert for vekt, fysisk aktivitet, alkohol, søvn, skjermtid,
alder, kjønn, etnisitet, utdanneler og inntekt.

fig. 4
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En viktig årsak til at personer som spiser et plantebasert kosthold har mindre risiko for diabetes type 2,
er at jo mer plantebasert kostholdet er, desto lavere er
risikoen for overvekt og fedme.
Imidlertid er det også elementer i det plantebaserte
kostholdet som i seg selv påvirker blodsukkeret og insulinfølsomheten i positiv retning og samtidig forebygger
senkomplikasjoner av diabetes.
Både fullkorn, nøtter, belgfrukter samt frukt og grønnsaker er forbundet med redusert risiko for å utvikle
diabetes type 221. Et «whole food» plantebasert kosthold
gjør at man maksimerer inntaket av forebyggende matvarer og samtidig ekskluderer matvarer forbundet med

økt risiko for diabetes, i første rekke bearbeidet og rødt
kjøtt. Studier antyder at jo høyere inntaket er av animalske proteiner desto dårligere fungerer insulinet.22 (fig 5).
Studier helt tilbake til 1930-50 årene23,24 har vist at et
kosthold som består av mye uraffinerte karbohydrater og
et lavt inntak av fett, er gunstig ved behandling av diabetes
og ledsagende komplikasjoner. Allerede på 1970-tallet
observerte man i en interessant studie hvordan et slikt
kosthold kunne normalisere blodsukkeret hos personer
med diabetes type 2 i løpet av noen uker.25 Mange av
deltakerne i studien hadde hatt diabetes i 10-15 år, men
fikk normalt blodsukker igjen etter kun 2-3 uker på
dette kostholdet. Kaloriinntaket var justert slik at del-
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takerne ikke gikk ned i vekt under studien. I alle disse
årene med diabetes og insulinbehandling (tabletter for
diabetes type 2 kom senere) syntes mange av deltakerne
kun å være 2-3 uker unna normalt blodsukker. Flere
av deltakerne som ikke oppnådde normalt blodsukker
i løpet av studien, ble så inspirert av deltakerne som
kunne slutte med insulin, at de fortsatte med det samme
kostholdet etter studien. Flere av dem kunne etter hvert
avslutte insulinbehandlingen.
Senere studier har gitt liknende resultater, med betydelig reduksjon i langtidsblodsukker og behov for diabetesmedisiner ved et slikt kosthold.26 Videre reduserer
et slikt kosthold risikoen for å utvikle hjerte og karsykdommer, noe som mange diabetikere utvikler og 3 av 4
diabetikere dør av.
Rundt 20-40 prosent av diabetikere utvikler kronisk
nyresykdom. Selv om det gjenstår en del forskning før
man kan konkludere endelig, antyder resultater så langt at
et kosthold med mye planteprodukter og lite animalske
produkter er gunstig ved denne tilstanden26.
Polynevropati (de perifere nervene i kroppen fungerer ikke som de skal – nedsatt hudfølelse og leddsans)
er en annen senkomplikasjon ved diabetes. Det er gjort
få studier på effekten av kosthold på tilstanden, men et
par mindre studier har vist betydelig og varig symptomreduksjon ved et plantebasert kosthold26. Generelt vil
forbedring av blodsukkeret ofte virke positivt inn på
denne tilstanden.
Belgfrukter er en av de aller beste matvarene ved
diabetesbehandling. Ingen andre matvaregrupper inneholder like mye fiber som er gunstig for å regulere
blodsukkeret. I tillegg er de rike på «diabetesvennlige»
proteiner og kan ofte erstatte animalske proteinkilder.
Belgfrukter har en spesiell egenskap ved at de ikke bare
påvirker blodsukkeret under måltidet man spiser dem.
Studier har vist at de som spiser bønner, linser og andre
belgfrukter, har en lavere blodsukkerstigning også ved
neste måltid, ja til og med under frokosten neste dag27.
Denne «second meal» effekten viser hvor nyttig belgfrukter kan være med tanke på å regulere blodsukkeret.
Grunnet de mange helsefordelene som et plantebasert kosthold har i forebygging og behandling av
diabetes, er det ikke overraskende at den amerikanske
foreningen for endokrinologer tidligere i år kom ut
og anbefalte følgende for sine medlemmer: «Livsstilsbehandling [ved diabetes type 2] begynner med kostholdsveiledning. Alle diabetespasienter bør jobbe for
å oppnå og vedlikeholde en normal vekt gjennom et
hovedsakelig plantebasert kosthold».28
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FYSISK AKTIVITET Fysisk aktivitet er en av de viktigste
ingrediensene i diabetesbehandling, og aktivitetsnivået er
en av de faktorene som har mest å si for dødelighet hos
diabetikere, på høyde med røyking.
Likevel viste en norsk studie at kun 1 av 10 diabetikere er så fysisk aktive som anbefalt, nemlig 30 minutter
om dagen. Ikke bare forebygger fysisk aktivitet utvikling
av diabetes type 2, men regulerer blodsukkeret, bedrer
insulinfølsomheten og forebygger senkomplikasjoner og
risikofaktorene for disse.
Ved fysisk aktivitet øker glukoseopptaket i musklene
med opp mot 500 prosent via insulinuavhengige mekanismer de neste to timene. Videre bedres insulinfølsomheten de neste 48 timene. Ved kortere treningsøkter (ca
20 min) vil forbedringen av insulinfølsomheten vare noe
kortere, cirka 24 timer, forutsatt at aktiviteten er av høy
intensitet. For å oppnå best mulig effekt bør aktiviteten
være enten langvarig (mer enn 60 min) eller intens.
Dette betyr at fysisk aktivitet er en ferskvare og det
anbefales at det ikke går mer enn et par dager mellom
hver treningsøkt. Både kondisjonstrening og styrketrening har positiv effekt ved diabetes type 2.
Det synes også å være gunstig å legge inn en kort
gåtur etter matinntak. I flere mindre studier har man
sett at personer med diabetes fikk lavere blodsukker hvis
de regelmessig gikk en kort tur på cirka 10 min etter
matinntak, spesielt etter større måltider med mer karbohydrater.

Ved fysisk aktivitet øker glukoseopptaket i musklene med opp mot 500 prosent via insulinuavhengige mekanismer
de neste to timene. Videre bedres insulinfølsomheten de neste 48 timene.
Fysisk aktivitet reduserer videre risikoen for å utvikle
senkomplikasjoner, inkludert hjerneslag og hjerteinfarkt
og risikofaktorer for disse slik som høyt blodtrykk og
høye fettstoffer. Det anbefales å ha enkle karbohydrater lett tilgjengelig hvis man bruker insulin eller andre
medisiner som har potensiale for å gi lavt blodsukker.
TOBAKK Røyking og muligens også snus øker risikoen for
insulinresistens og diabetes type 2. I tillegg forverrer røyking både små og store blodkar og gir komplikasjoner ved
diabetes slik som sykdom i øyets netthinne, nervebetennelse og nyreskade. De fleste diabetikere dør av hjerte og
karsykdom, og det er derfor viktig å redusere andre viktige
risikofaktorer for hjerte og karsykdom, slik som røyking.
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SØVN 6-9 timers søvn er forbundet med reduksjon i
risikofaktorer, mens redusert søvn forverrer insulinresistens og blodsukker, øker blodtrykket og nivået på
fettstoffene i blodet.28 Større befolkningsstudier antyder
at varige søvnvansker kan øke risikoen for å utvikle diabetes type 2. Selv om man får nok søvn, er det også med
tanke på blodsukkeret best å sove på regelmessige tider
og helst unngå skift-arbeid og aktiviteter som snur opp
ned på døgnrytmen.
OPPSUMMERING Fedme og diabetes type 2 er relativt vanlige
helseplager som mange ofte ikke innser alvorligheten av, mye
fordi de kommer snikende. Begge øker risikoen for å utvikle
en lang rekke helseplager, hvorav mange nokså alvorlige.
I tillegg medfører tilstandene redusert livskvalitet og økt
risiko for psykiske helseplager. Imidlertid er de to tilstandene
påvirkelige gjennom livsstilen, som jo ofte er årsaken til at
man har utviklet diabetes type 2 og fedme i utgangspunktet.
Mange behøver god og tett oppfølging for å klare å
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