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Våra vanor leder till ohälsa och sjukdom  



A normal behaviour in an abnormal environment



Världen förändras 



Media och bloggar  …



Nya %der - sociala medierna påverkar

• Sverige i topp bland internetanvändare i världen
(90%) 

• 66 % är med i Facebook
• 17% använder Twi?er
• 50 % av de <20 år använder Instagram

Siffor 2019 



Samband Diabetes typ 2 och Hjärtsjukdom 

Var tredje person med 
Hjärtkärlsjukdom

§ Diabetes 
§ Okänd Diabetes 
§ Frisk   

Bartnik M et.al Manegment of patient with diabetes after acute coronary syndrome
Diabetes Vasc Dis Vis 2005; 2;144-54 



PreDiabetes - Impaired Glucose intolerance and Diabetes Type 2  

https://www.who.int/diabetes/publications/Definition 



Typ 2 diabetes går att förebygga
med bra mat och motion

Tuomilehto J et al. N Engl J Med 2001;344:1343-50

58% riskreduktion

522 medelålders obesa kvinnor och män
med nedsaA glukostolerans



Många effekter av mat och motion

Tuomilehto J et al. N Engl J Med 2001;344:1343-50

Effekter på vikt, bukfetma, blodsocker,
insulin, blodfetter och blodtryck



FINSKA DIABETES 
PREVENTIVA STUDIEN

Tuomilehto J et al. N Engl J Med 2001;344:1343-50

Mål:

1. Vikt nedgång >5 %
2. Totalt fett intag < 30 E%
3. Mättat fett < 10 E%
4. Fiber intag >15g/1000kcal
5. Motion >4 t/v

Ingen som uppnådde 4 eller 5 av målen fick diabetes!



Hälsosamma matvanor
Mer: Grönsaker , frukt fisl rätt fett 

och fibrer
Mindre Kött, fel fett, salt och socker

Riktlinjer behandling av Diabetes typ-2 –Livsstil

Livsstilsförändring grunden i all behandling

Alkohol 
Ingen till Lågkonsumtion

Dos ? 

Best
practice

Cosentino F et al. Eur Heart J 2020;41:255-323, Mach F et al. Eur Heart J 2020 41:111-188, Williams B Eur Heart J 2018 39, 3021–3104, Knuuti J et al Eur Heart J. 2020 41:407-477

Fysisk aktivitet
Vardagsrörelse 150-300min /vecka

Bryt stillasittande
Träning kondition och muskel

Nikontinfri
Rökstopp snusstopp

Läkemdel



Personer med hjärt- och kärl risk (n=100) (3 riskfaktorer)
1 år i ett strukturerat program: 
•3 individuella besök: sjuksköterska 
•5 grupp-undervisningstillfällen

Resultat studie I efter 1 år :
•Ökad Fysisk aktivitet –ökad träning, mer vardagsmotion  
• 2 timmars minskning i stillasittande tid 
• Matvanor förbättrades ( mer grönsaker och frukt, mindre rött kött och extra kalorier)
• Livskvalitet förbättrade  

Resultat 1 år 
Kardiometabol riskprofil förbättrades   
•Midjemått: -2.5 cm (mean) (+2- -15cm)
•Systoliskt Blodtryck : -5 mmhg (mean)
•Diastoliskt blodtryck: - 4.5 mmHg (mean) 
•LDL kolesterol: - 0.2 mmol (mean)

Och kardiovaskulär risk reducerades med total 15% över ett år

Studier: Effekter på ohälsosam livsstil och hjärt och kärl risk hos 
personer som deltagit i en strukturerad livsstilsprogram   

1.Lidin M,  et.al Long-term effects of a Swedish lifestyle intervention programme on lifestyle habits and quality 
of life in people with increased cardiovascular risk. Scandinavian journal of public health. 2017:1403494817746536.

2.Lidin M,  et.al Long-term effects on cardiovascular risk of a structured multidisciplinary lifestyle program I
n clinical practice. BMC cardiovascular disorders. 2018;18(1):59.



Bosse  72 år 
Diabetes typ 2 i 5 år 
HjärKnfarkt 2 år sedan 
Hba1c 
Januvia och MeNormin

Leila 52 år 
Diabetes typ 2 10 år 
Övervikt 
Hba1c 
Insulin och Metformin

Olika typer av patienter 



Personcentrerat  



Ø Stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Ej 
facklärda arbetare dubbelt så hög risk som tjänstemän

Ø Stockholms innerstad: 2% rökare och 12% svår övervikt

Ø Söderförort: 18% rökare och 24% svår övervikt

Socialstryrelsen. Hälsa och sjukdomar 2008:1. Hjärtinfarktrapport 2013.

Riskfaktorer och levnadsvanor 

Ojämlik hälsa i Stockholm 



Ojämlik hälsa i Malmö 



Nya sätt att screena för Typ 2 diabetes I en hög risk population “Södertälje projektet”

Syfte
Undersöka effektiviteten beroende på val 
av komunikationskanal vid storskalig screeing för 
onormalt blodsocker 

Resultat
•arbetsplatsen högst deltagande
•kyrka högt deltagande av individer med risk 
•kostnaden varierade beroende på kanal
•Fotbollsmatcher

Shahim.B et.al Effectiveness of different outreach strategies to identify individuals at high risk for diabetes in heterogeneous population.
European Journal of preventive Cardiology 2018 dec  

Metod
Olika komunikations kanaler för att screeena
(Finnrisk) för Typ 2 diabetes bland invånare
i Södertälje.



Hälsosamma matvanor
Mer: Grönsaker , frukt fisl rätt fett 

och fibrer
Mindre Kött, fel fett, salt och socker

Riktlinjer behandling av Diabetes typ-2 –Livsstil

Livsstilsförändring grunden i all behandling

Alkohol 
Ingen till Lågkonsumtion

Dos ? 

Best
practice

Cosentino F et al. Eur Heart J 2020;41:255-323, Mach F et al. Eur Heart J 2020 41:111-188, Williams B Eur Heart J 2018 39, 3021–3104, Knuuti J et al Eur Heart J. 2020 41:407-477
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Läkemdel



Cigare2en en liten kemisk fabrik

Tobaksrök innehåller förutom nikoTn mer än 8000 olika kemiska ämnen.
Varje dag dör 32 rökare i Sverige i förTd Tll följd av siV tobaksbruk. 
HälWen av dem är miV i livet och förlorar ca 20 år av förväntad livslängd. 
Rökning är en stark riskfaktor för hjärtkärlsjukdom, cancer och 
lungsjukdom.
Stark kopplat Tll kärlsjukdom.  





Snusning allt vanligare i Sverige

I Sverige har snusning ökat kra1igt under de senaste år4ondena. 

I dag beräknas 24 procent av männen och 6 procent av kvinnorna använda snus varje dag.

Den vanligaste nega4va effekten av snusning är skador i munhålan där prillan brukar vara placerad.

Flera, men inte alla, studier har kopplat snusning 4ll ökad risk för cancer i bukspoFkörteln, ökad risk för 
diabetes och försämrad prognos vid hjär4nfarkt, hjärtsvikt, stroke och PCI 4d.

Snusning under graviditeten ökar risken för dödföddhet, extremt för 4dig födelse, andningsuppehåll 
under nyföddhetsperioden och låg födelsevikt.

Värt att veta om snus 

Folkhälsomyndigheten, 
International Journal of Cancer
Arnefalk Eur J Prev Card 2012 Oct;19(5):1120-7
PCI studie-SWEDHEART



Dos 

Du har en riskfylld alkoholkonsumtion om du dricker nedanstående mängd eller mer: 

Kvinnor Män 
Standardglas per vecka     10                     15 

(108 gram)    ( 168 gram ) 
Standardglas per tillfälle    4 5 

ESC 2021 Preventions riktlinjer     100 g / vecka = 7 glas  

Alkohol och riskbruk 

Riktlinjer på gång 
Standardglas för alla / vecka 10 stycken  



Studie: E* glas vin om dagen verkar skydda hjärtsjuka
Foto: Fredrik Sandberg/TT
EV intag av alkohol motsvarande upp Tll eV glas vin om dagen kan minska risken för nya hjärthändelser och 
död hos paTenter med hjärt-kärlsjukdom. 
Det visar den mest omfaVande studien hiells.



Fördelar           och          Nackdelar 
med alkohol

Fosterskador 
Olyckor 

Cancerrisk  

Bra för hjärtat ?  

Goda kolesterolet stiger 

Kalorier 

Övervikt / Fetma

Högt blodsocker 



Hur ofta?
Per vecka 

Hur mycket ? 
Glas / tillfälle

Vem är jag  
Ryggsäck= arv 

MOR 
FAR
Arv..?

Hur dricker jag ? Tänk på! 



Träning
1-3 g/vecka (kondition samt muskler)

STllasiVande
Undvik minska s=llasi>ande 
Rörelse pauser 

Vardagsrörelse 
150 min /vecka måttlig intensitet, pulsökande   

Fysisk AkAvitet
Alla 



Fysisk aktivitet- YFA 2021 
Rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande för vuxna.

•Alla vuxna bör vara regelbundet fysisk aktiva och begränsa stillasittandet. Lite är bättre än inget 
och mer är bättre än lite. Stark rekommendation, måttlig evidens.

•För betydande hälsovinster bör vuxna utföra pulshöjande fysisk aktivitet 150 till 300 minuter i veckan på 
måttlig intensitet eller 75 till 150 minuter i veckan på hög intensitet. Måttlig och hög intensitet kan kombineras. Aktiviteten bör 
spridas över veckan. Stark rekommendation, måttlig evidens.

•För ytterligare hälsovinster bör vuxna dessutom utföra muskelstärkande fysisk aktivitet som involverar 
kroppens stora muskelgrupper minst 2 gånger i veckan. Stark rekommendation, måttlig evidens.

•För att motverka hälsorisker bör vuxna begränsa stillasittandet. Tid i stillasittande bör bytas ut mot fysisk 
aktivitet, som kan vara på låg men ännu hellre på måttlig eller hög intensitet.

•De som inte kan begränsa stillasittandet bör sträva efter den övre nivån för rekommenderad pulshöjande fysisk aktivitet: 300 minuter i 
veckan på måttlig eller 150 minuter på hög intensitet. Stark rekommendation, måttlig evidens.

•Individer som inte kan nå upp till rekommendationerna, på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, bör vara så aktiva som
tillståndet medger. För diagnosspecifika rekommendationer om fysisk aktivitet se FYSS (www.fyss.se).

•Vinsterna med fysisk aktivitet överväger riskerna. Fysisk aktivitet på låg och måttlig intensitet är förenad med 
mycket låga risker. Gradvis ökning av tid eller intensitet minskar riskerna

http://www.fyss.se/


• Med hälsofrämjande fysisk aktivitet menas all fysisk aktivitet som 
förbättrar hälsan och den fysiska kapaciteten utan att utgöra en risk 
för skada. Dagliga mängden av rörelse 150 min / vecka – måttlig 
intensitet. 

Defini&on av vardagsrörelse  

Folkhälsomyndigheten 2020 



DefiniAon av sAllasiDande?

Vad menas med stillasittandetid ? =  orörlig = muskulär inaktivitet, beteende 
Stillasittande definieras som varje beteende med en mycket låg 
energiförbrukning på ungefär 1 kcal /kg i timmen (<1.5 METs) 

Sittande: rumpa, rygg involverad 

Passiv: stol, soffa
Aktiv: boll, cykel   

OBS av den vakna tiden.



Blodtrycket :                minskar < 5 mmHg

Blodfetterna                LDL    minskar med   5-10 % 
HDL    ökar                5 %  

Blodsocker/ Hba1C:   Förbättras 

Psykosocialt :             Förbättrad livskvalitet 

Hur påverkar fysisk aktivitet riskfaktorer? 



Stillasittande tid 
Risk att dö i för tid 
Nytt Accelerometer

n=36383 medelålder 62 år
Median uppföljning 5.8 år ( 3-14.5 år)   

Resultat 

Konklusion: hög dos av FA oberoende intensitet och mindre tid 
spenderat sittande var associerad med låg risk att dö i förtid
För både unga och gamla

Nytt : mängd/ viktigare än intensitet 
Statistiskt var 9.5 timmar cut/off för ökad risk    



Biswass A et al. Ann Intern Med 2015; 162:123-32.

Meta-analys
47 studier, 44 prospekTva, självrapporterad siVande Td
Jämförelser mellan de mest sTllasiVande och de minst sTllasiVande

Ökad risk för 
üdiabetes 
ühjärtkärlsjukdom 
ühjärtkärl död 
ücancer 
ücancer död
ütotal dödlighet

…men, 30% minskad risk  
hos de som moAonerade!

Stillasittandet hotar vår hälsa! 



Patienter med diabetes typ 2 (och 
prediabetes) 

Vardagsrörelse 150-300 min

Bryta stillasittandet  

Träning: muskler och kondition  

Förbättrar Hba1c (++++)  

Fyss 2017



Matvanor 
spelar roll

ØHjärt- och kärlsjukdom 
kan förebyggas med bra mat och 
inte för mycket alkohol 
(Ref: WHO,O’Flaherty et al 2012)

ØUpp till 30 procent av cancerfallen 
skulle kunna förebyggas med bra 
mat, 
fysisk aktivitet och normal vikt  
(Ref :World Cancer Research Fund)

ØÖvervikt och fetma är en av de 
största riskfaktorerna för sjukdom och 
död i västvärlden
(Ref: WHO)

(http://www.who.int/nmh/publ
ications/ncd_report_summar
y_en.pdf)



Sofi F et al. BMJ 2008;337:1344 (e pub)

Medelhavsmat ger längre liv!
Meta-analys,12 prospektiva kohortstudier, 1 574 299 deltagare. 
Uppföljningstid 3 – 18 år 

Total dödlighet (livslängd), RR med CI, 
i relation till följsamhet Medelhavsmat



Nordiska Näring Rekommendationerna- NNR 2012

• Hög evidens 
• 100 Forskare 
• Hela Norden
• Helhetsmönster mat 
• Integrerat med Fysisk akKvitet 

NYA på gång 2022  



Bra mat för hälsan på vetenskaplig grund 

Nordiska Närings rekommendationerna nr 5 



• Plant protein intake in children and body growth
• Pulses/legumes intake and cardiovascular disease and type 2 

diabetes
• Plant protein intake in adults and atherosclerotic/cardiovascular 

and disease type 2 diabetes
• Vitamin B12 and vitamin B12 status in susceptible groups
• Fat quality and mental health
• Intake of white meat (no consumption vs high consumption and white 

meat replaced with red meat) and all-cause mortality, type 2 diabetes 
and risk factors

• Intake of n-3 LPUFAs from supplements during pregnancy and asthma 
and allergies in the offspring

• Intake of nuts and CVD and type 2 diabetes in adults
• Dietary fibre intake (high vs low) in children and bowel function

Nordic Nutrition rekommendations 2022
Focus on:  

Ref:Nordic Nutrition Recommendations 2022 - Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/english/nordic-nutrition-recommendations-2022


PREDIMED
PrevenTon av CVD med Medelhavsmat 

Estruch et al N Engl J Med 2013;368:1279-90.

Kontroll
Reducera fett

Medlehavsmat
Nötter, 30g/dag

Medelhavsmat
Olivolja, 1l/v

55-80 år, n = 7 447, Spanien år 2003-2009
Hög hjärtkärlrisk eller DM 

BMI 30 kg/m2, Midja 100cm, DM 48%, Lipidstörning 72% 
Avslutad efter 4.8 år



PREDIMED
Prevention av CVD med Medelhavsmat

Estruch et al N Engl J Med 2013;368:1279-90.

Risk att få hjärtkärlsjukdom
(Hjärtinfarkt, Stroke, CV död)

30%

Olivolja HR  0.70 (0.53-0.91)                          0.81 (0.63-1.05)
Nötter   HR  0.70 (0.53-0.94)                          0.95 (0.73-1.23)
Absolute rate (3.8%)(3.4%) vs. control group(4.4%).

Dödlighet

Utan några kända ”biverkningar”
Olivolja (36% minskad risk CVD )
Nötter   (34 % minskad risk CVD )

ÅrÅr

AndelAndel



Bra mat för personer med typ-2 diabtes

Mer grönsaker / färg  
Mer fisk / Omega 3  

Mer olivolja /vegetabiliskt fett 
Nötter /mängd  

Mer fibrer 



Sammanfattning 

• Individanpassa / personcentrerat 
• Lyssna/ observera / diskutera Anpassa råd om livssTl i samråd med 

paTenten delakTghet 
• Rökstopp och snusstopp 
• Hälsosam alkohol konsumTon / sockerfälla  
• Nya riktlinjer om Fysisk akTvitet / muskler vikTgt   
• Tala om hälsosamma matvanor tänk växtbaserat / räV feV 



Copyright © 2011 American Diabetes Association, Inc.

Dunstan D et al. Diabetes Care 2012; 35:976-83.

Insulinnivåer efter testmålInsulinnivåer  och blodsocker minskar 
efter måltid hos de med ”breakers”


