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Kost ved diabetes
- en viktig del av behandlingen

Hva og hvor mye vi spiser påvirker både

blodsukkeret, vekten, blodtrykket og nivået av

fettstoffer i blodet. 

Kostholdet har derfor stor betydning både for

blodsukkerreguleringen og risikoen for å utvikle

hjerte- og karsykdom

Image: Clare Bloomfield/FreeDigitalPhotos.net



Det anbefales at personer

med diabetes har en kost i

tråd med Helsedirektoratets

kostråd. 

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Utgitt høst 2016 av Helsedirektoratet



Helsedirektoratets kostråd (oppsummert)

• Grønnsaker, frukt og bær (minst 5 om dagen)

• Grove kornprodukter 

• Magre meieriprodukter

• Fisk til middag to til tre ganger i uken og som pålegg

• Magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrenset inntak av  

bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt 

• Gode fettkilder

• Moderat inntak av salt og sukker 

• Vann som tørstedrikk

• Energibalanse
* www.helsenorge.no/kostråd



Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Matvarer med stivelse og

sukker påvirker

blodsukkeret og bør

tilpasses den enkelte. 

Ved bruk av måltidsinsulin 

tilpasses dosen inntaket.

Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Utgitt høst 2016 av Helsedirektoratet



Sunn kost ved diabetes:

• Bidrar til god 

blodsukkerregulering

• Er hjertevennlig

• Bidrar med de næringsstoffene 

kroppen trenger

• Er gjennomførbart over tid

Bilde: Clare Bloomfield/FreeDigitalPhotos.net



Hva inneholder maten?

Karbohydrater

- sukker

- stivelse

- kostfiber

Fett

Proteiner

Vitaminer

Mineraler

Sporstoffer

Antioksidanter

øker blodsukkeret 

Gir kroppen energi (kalorier)

Image: Simon Howden / FreeDigitalPhotos.net Tina_Phillips/FreeDigitalPhotos.net



Modifisert etter Kostsirkelen fra Landsforeningen for kosthold og helse (LKH) "Image courtesy of papaija2008/ FreeDigitalPhotos.net"

Bilde: Opplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no

Matvarene på 

venstre side 

av streken 

inneholder 

- sukker 

og/eller

- stivelse
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Og matvarer som blir laget av disse

8 Klinisk ernæringsfysiolog Torild L.Grønnerud, Professor Knut Dahl-Jørgensen

Ullevål universitetssykehus 2007



Karbohydrater
Det anbefales karbohydrater 

fra kostfiber- og næringsrike 

matvarer som

– fullkornsprodukter 

– belgvekster

– frukt/bær

– grønnsaker 

+ magre meieriprodukter

Image:Ambro/FreeDigitalPhotos.net

Foto: Shdir/NDF, Fotograf Sveinung Bråthen



Hvor mye karbohydrater?

• Det anbefales at 45 til 60 % av energibehovet dekkes av 

karbohydrater. 

• Hvor mange gram karbohydrater som anbefales daglig avhenger 

av alder, vekt, BMI og kjønn. 

– For mange vil det ligge mellom 225 til 360 gram daglig.  

• Per hovedmåltid kan 50 – 80 g karbohydrat være et godt 

utgangspunkt. 



Karbohydratinnhold (kh) i forskjellige matvarer 

1 brødskive (35 g) 15 g kh 1 banan 25 g kh

1 knekkebrød (15 g) 10 g kh 1 middels eple/pære/appelsin 15 g kh

1 rugsprø (9 g) 5 g kh 10 druer 10 g kh

1 dl havregryn (40 g) 25 g kh 1 potet (70 g) 10 g kh

Hvetebolle (50 g) 25 g kh Kokt pasta (150 g) 37 g kh 

1 glass melk (2 dl) 10 g kh Kokt ris (150 g) 39 g kh

1 glass juice (2 dl) 20 g kh 1 pitabrød (75 g) 38 g kh

Yoghurt nat. (1,5 dl) 8 g kh 1 pølsebrød (30 g) 15 g kh

Fruktyoghurt (1,5 dl) 20 g kh 1 tortilla liten(40 g)/stor(60 g) 20/30 g kh

Dobbel 0% (1,5 dl) 10 g kh Sushibit 5-10 g kh

Skyr uten tilsatt sukker (1 beger/160ml) 6 g kh 50 g potetchips 30 g kh

Noen kilder til informasjon om næringsinnholdet i forskjellige matvarer:

www.matvaretabellen.no

www.kostholdsplanleggeren.no

Næringsdeklarasjon på matvarer



Faktorer knyttet til maten som påvirker 

blodsukkerstigningen

• Mengde sukker og stivelse

• Kostfiberinnhold

• Fettinnhold

• Tilberedning 

• Form (flytende eller fast)

Bilde: Opplysningskontoret for frukt og grønt

Andre faktorer som kan påvirke blodsukkeret

• Fysisk aktivitet

• Sykdom

• Psykiske påkjenninger, stress

• Alkohol



• Sukker og stivelse fordøyes og 

ender opp som enkle sukkerarter 

(glukose) i blodet → 

blodsukker/blodglukose

• Mange måltider vil være 

sammensatt slik at de inneholder 

en viss andel sukker og/eller 

stivelse

• Jo mer sukker og/eller stivelse 

måltidet inneholder, desto mer 

insulin trenger kroppen. 

Bilde: brodogkorn.no



• 3-4 hovedmåltider

• 0-3 mellommåltider

• Ideelt: høyst 3-4 timer mellom hvert måltid



Fordeler med hyppige måltider

• Jevnt blodsukker

• Mindre sulten

• Bedre konsentrasjon

• Bedre prestasjonsevne

Mer overskudd

og bedre humør

Bilde: FreeDigitalPhotos.net
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”Raske” og ”langsomme”

Langsomme Raske

Grovbrød med        Fiberrikt Hvitt brød   Puffet ris/hvete
hele korn brød                                          Cornflakes

Erter/bønner/linser            Brun ris/fullkornsris       Basmati/risottoris/grøtris  

Fullkornspasta   Pasta   Parboiled ris            Klebe-ris                  Potetmos

Villris Poteter          Pommes frites

Hel frukt         Fruktpuré      Fruktjuice

Lav GI Høy GI

Havregryn



I praksis betyr kunnskapen om GI

Jo mindre bearbeidet, finfordelt og raffinert,             

- jo mer langsomt stiger blodsukkeret 

Det betyr mer av blant annet: 

- Hele korn, grove brød og kornvarer 

- Fullkornsprodukter

- Grønnsaker, bønner og linser

Og mindre av blant annet

- Sukker, honning, søtsaker, brus/saft/juice, øl

- Cornflakes, fint bakverk, kokt hvit ris

- Pommes frites, potetgull



Hva er bra med kostfiber?

• Reduserer blodsukkerstigningen etter et 

måltid

• Binder væske → motvirker forstoppelse

• Reduserer blodkolesterol

• Mye naturlig kostfiberrik mat har høyt innhold 

av vitaminer, mineraler og antioksidanter

• Metter godt

Image: m_bartosch / FreeDigitalPhotos.net



Kilder til kostfiber

• Grønnsaker

• Kornvarer

• Belgvekster 

(bønner, linser, erter)

• Poteter

• Frukt og bær

• Nøtter og mandler

Foto: Shdir/NDF, Fotograf Sveinung Bråthen



Hvordan får dekket kostfiberanbefalingen?

4 skiver ekstra grovt brød 13,2 g kostfiber

2 grove rugknekkebrød 4,2 g kostfiber

6 cherrytomater 0,9 g kostfiber

Paprika og agurk på brødskivene 0,8 g kostfiber

1 gulrot 1,9 g kostfiber

3 middels poteter 2,6 g kostfiber

150 g grønnsaksblanding 4,8 g kostfiber

2 frukter (eple, appelsin) 6,0 g kostfiber

20 g valnøtter 1,3 g kostfiber

Totalt: 35,7 g kostfiber

Bilde: Opplysningskontoret for frukt og grønt

Det ovenstående eksempel viser én av mange måter å få dekket det anbefalte inntak av 

kostfiber (25 – 45 g dag)



Kornprodukter

Det anbefales kornprodukter med høyt

innhold av kostfiber og fullkorn.

• Grovt brød (minst 50% sammalt mel og hele korn)

• Grove knekkebrød

• Frokost-/kornblandinger med hele valsede korn

• Gjerne fullkornsvarianter av ris og pasta

Bilde: Grant Cochrane/FreeDigitalPhotos.net



Brødskalaen

Opplysningskontoret for brød 

og korn www.brodogkorn.no
Mer informasjon om merkeordningen finner du på:

www.nhomatogdrikke.no og www.brodogkorn.no

http://www.brodogkorn.no/


• Ubegrenset med grønnsaker* 

• Høyst 2-3** fruktporsjoner om dagen

• Friske, hermetiske, frosne, rå og 

varmebehandlede

• Velg de du har lyst på og liker 

• Variasjon og gjerne flere farger

*Vær oppmerksom på at mais og avokado ikke er grønnsaker

**1 lite glass juice teller som 1 frukt

Bilder: www.bama.no

5 om dagen 



Tallerkenmodellen

1/3 av tallerken med

– Grønnsaker

– Potet/Ris/Pasta/brød/

– Kjøtt/Fisk/Egg/

Fjærfe

Sikrer en bra 

sammensetning av 

måltidet
Fisk, kjøtt, fjærfe, egg eller skalldyr



Bilder: Opplysningskontoret for frukt og grønt

Opplysningskontoret for egg og kjøtt

For inspirasjon og informasjon:

www.frukt.no

www.5omdagen.com

http://www.frukt.no/
http://www.5omdagen.com/


Inntak av tilsatt sukker

I tråd med de generelle kostanbefalingene for befolkningen 

anbefales det ved diabetes at tilsatt sukker bidrar med 

maksimalt 10 E%. 

Anbefalt øvre grense for daglig inntak av tilsatt sukker

Alder Jenter/kvinner Gutter/menn

9-13 år 50 g 50-60 g

16-19 år 55 g 70 g

20-59 år 55 g 70 g

60-79 år 50 g 60 g



Ingen matvarer er

forbudt, det er

mengden og

hyppigheten

som er avgjørende…



Søtningsstoffer
Kan påvirke blodsukkeret

Sorbitol

Xylitol

Mannitol

Maltitol

Isomalt

Laktitol

Påvirker ikke blodsukkeret

Aspartam

Cyklamat

Acesulfam K

Sakkarin

Sukralose

Erythritol

Stevia

Søtningsmidler kan inneholde et eller flere søtstoffer. En oversikt over forskjellige 

søtningsmidler kan man finne på www.diabetes.no/no/Om_diabetes/Kosthold/

http://www.diabetes.no/no/Om_diabetes/Kosthold/


Når bruke sukkererstatninger? 

Når du spiser/drikker

• Frokost- og 

kornblandinger

• Grøt

• Bær/frukt

• Vafler/lefser/sveler

• Pannekaker

• Kaffe/te

Når du tilbereder

• Bakst

• Desserter

• Gele

• Fruktgrøt/-kompott

• Saft

• Syltetøy/marmelade

Sukkererstatninger

Tabletter - Varm drikke

Flytende - Desserter, fruktgrøt/-kompott, saft, syltetøy, grøt

Pulver/strø - Bakst, frokost- og kornblandinger, vafler/lefser/sveler, pannekaker, desserter 



Drikke uten sukker

• Vann 

• Te* 

• Kaffe*  

• Usukret vann/mineralvann**

• Saft/leskedrikk uten sukker

• Brus uten sukker

*uten tilsatt sukker og/eller melk/fløte

**vær oppmerksom på saltinnholdet

Sjekk likevel varedeklarasjonene da noen typer drikke kan 

inneholde fruktsukker/fruktjuice               



Forskjellig matvaremerking…

Uten tilsatt sukker…

• betyr ikke sukkerfri

• matvaren kan ha et 

naturlig innhold av sukker 

og/eller være tilsatt råsaft, 

fruktjuice, frukt, bær e.l.

Lett, light, mager…

• fett- eller sukkerinnholdet 

i produktet er minst 30 

prosent lavere enn i et 

lignende produkt



Sunn kost ved diabetes:

• Bidrar til god 

blodsukkerregulering

• Er hjertevennlig

• Bidrar med de næringsstoffene 

kroppen trenger

• Er gjennomførbart over tid

Bilde: Clare Bloomfield/FreeDigitalPhotos.net



Mettet fett har ugunstig virkning på flere risikofaktorer for

hjerte- og karsykdom (kolesterol, triglyserider, blodets

evne til å lage blodpropp), mens det umettede fettet har

tilsvarende positiv virkning på de samme risikofaktorene.

Enumettet fett ser ut til å ha spesielt gode helseeffekter.

Bilde: Ambro/FreeDigitalPhotos.net

Forskjellige typer fett….

Fra «kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer», Helsedirektoratet 2011. 



Fett

Mettet

Fete 
meieriprodukter

Fete kjøttvarer og 
kjøttpålegg

Kjeks og kaker
te-brød, terte, 

kremkake

Sjokolade
Iskrem, potetgull

Enumettet

Olivenolje

Rapsolje

Avokado, 
nøtter og mandler

Kylling, kalkun

Flerumettet

Solsikkeolje

Soyaolje

Plantemargariner

Fet fisk



Meieriprodukter

Anbefalt: 

3 porsjoner med magre meieriprodukter daglig hvor minst 2 

porsjoner er melk, syrnet melk eller yoghurt

1 porsjon kan være

• 1 middels glass melk/syrnet melk (2 dl)

• 1 lite beger yoghurt (125 g)

• 1 porsjon skyr, cottage cheese eller kvarg (ca. 100 g)

• 1-2 skiver hvitost

Bilde: Opplysningskontoret for Meieriprodukter(Melk.no).

Magre meieriprodukter

Melk : høyst 0,7 g fett pr.100 g

Yoghurt: høyst 1,5 g fett pr.100 g

Ost: høyst 17 g fett pr.100 g



Fjærfe og kjøtt

Velg fortrinnsvis hvitt kjøtt, 

rent kjøtt og magre 

kjøttprodukter med lite salt

Høyst 500 gram pr. uke av 

bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt 

storfe, svin, sau, geit

Magert kjøtt, kjøttprodukter og 

kjøttpålegg: høyst 10 g fett pr.100 g

Bilde: Helsedirektoratet



2-3 fiskemiddager i uken 

(totalt 300-450 g i uken)

Hvorav minst 200 gram er fet fisk som

laks, ørret, makrell, sardiner og sild

6 påleggsporsjoner = 1 fiskemiddag
Bilde: www.godfisk.no

Fisk

Bilde: Synnøve Dreyer/Helsedirektoratet



Fett

I matlaging

• Olje 

• Flytende margarin

• Myk margarin

• Rapsolje og olivenolje 

egner seg til steking*.  

På brødskiven

• Myk margarin

• Lett margarin

• Majones

Bilde: Opplysningskontoret for egg og kjøtt

*Virgin-/jomfruoljer og kaldpressede 

oljer  egner seg ofte ikke til oppvarming



Nøtter og mandler

Usaltede

nøtter/mandler

i moderate 

mengder

(20 g/dag)

Bilder: www.bama.no

Eksempler på 20 g:

Karbohydrat pr 100,0 g*

Paranøtter 2,6

Valnøtter 2,7

Pekannøtter 4,4

Hasselnøtter 4,8

Macadamianøtter 5,6

Mandler 6,3

Peanøtter 7,6

Pistasjnøtter 9,1

Cashewnøtter 29,4

* fra www.matvaretabellen.no 13.04.2015



Bilde: Stor & sterk, OUS, 2009

Samme energimengde

80 gram peanøtter  har samme energimengde som

1 appelsin, 1 eple, 1 kiwi, 1 banan, gulrøtter, kålrabi, agurk, blomkål, 

1 paprika, salat, tomater



Fett – det mest kaloririke næringsstoffet

Det er ingen forskjell i

energi (kalorier) mellom

mettet og umettet fett

Velg de gode fettkildene

Foto: Shdir/NDF, Fotograf Sveinung Bråthen



Salt

Anbefalt inntak: 

høyst 5 gram/dag

Gjennomsnittsinntak: 

ca. 10 gram/dag

Salte fakta:

1 gram salt inneholder ca. 0,4 g natrium(Na)

1 gram natrium(Na) tilsvarer 2,5 g salt

En teskje salt (5 ml) veier ca. 7 g

Bilde: Carlos.Porto/FreeDigitalPhotos.net



Carlos.Porto/FreeDigitalPhotos.net

Hvordan redusere saltinntaket?

Salte fakta:

Lavt saltinnhold:  under 0,3 g salt (0,12 g Na) per 100 g vare

Middels saltinnhold:  0,3-1,25 g salt (0,12-0,5 g Na) per 100 g vare 

Høyt saltinnhold:  over 1,25 g salt (0,5 g Na) per 100 g vare 

• Velg fortrinnsvis rene råvarer

• Velg matvarer med lavt til middels saltinnhold

• Velg ferdigretter med lavt til middels saltinnhold

• Begrens tilsetning av salt under tilberedning

• Unnlat å ha saltbøssen på bordet



Alternativer til salt

Smakstilsetninger 

• Urter (friske/tørkede)

• Krydderblandinger uten salt

Det kan ta 1-2 uker å venne 

smaksløkene til mindre salt

Bilde: Piyachok Thawornmat/FreeDigitalPhotos.net



Helsedirektoratets kostråd (oppsummert)

• Grønnsaker, frukt og bær (minst 5 om dagen)

• Grove kornprodukter 

• Magre meieriprodukter

• Fisk til middag to til tre ganger i uken og som pålegg

• Magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrenset inntak av  

bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt 

• Gode fettkilder

• Moderat inntak av salt og sukker 

• Vann som tørstedrikk

• Energibalanse
* www.helsenorge.no/kostråd



Karbohydratvurdering



Hva er karbohydratvurdering?

Karbohydratvurdering (KHV) er en metode for

tilpasning av hurtigvirkende insulin ved 

Type 1-diabetes



Karbohydratvurdering

• Hurtigvirkende insulin tilpasses 

mengde karbohydrater i mat og 

drikke

• Erfaringer fra studier viser at 

man kan forutsi omtrent hvor 

mye blodsukkeret stiger når 

man vet hvor mye karbohydrater 

måltidet inneholder

• Gir mulighet for

- mer presis insulindosering 

- mer fleksibilitet

NB: 

Noen foretrekker å

beregne karbohydratinnholdet

i måltider mens andre

foretrekker faste måltider og

mengder. 



Insulin/karbohydrat ratio

Insulindoseringen ved

bruk av karbohydratvurdering

krever kjennskap til egen

insulin/karbohydrat ratio. 

Insulin/karbohydrat ratio forteller

hvor mange gram karbohydrat (kh)

som tas hånd om av 1IE insulin. 

Insulin/karbohydrat

ratioen varierer

fra person til

person. 

En person kan ha 

forskjellig 

insulin/karbohydratratio

i løpet av en dag og i 

løpet av livet. 



Hvor mye insulin? Et eksempel…

Kari sin insulin/karbohydrat-ratio er 1:15

(dvs. 1 enhet insulin enhet dekker 15 g karbohydrat).

Kari spiser tortillas til lunsj:

2 tortillalefser                   40 g kh

100 g karbonadedeig        0 g kh

1 ss. rømme                      0 g kh

Grønnsaker                       0 g kh

2 ss. mais                          5 g kh

1 ring ananas                  10 g kh

1 dl tacosaus                     5 g kh

Totalt:                               60 g kh

60:15 = 4

Kari setter 4 enheter

insulin til dette måltidet. 



Insulin/karbohydrat ratio

Det er flere metoder for å finne sin

insulin/karbohydrat ratio. Til dette kan man

trenge hjelp av helsepersonell. 



Du kan teste ut hvor mye insulin du trenger til en

enkelt matvare eller et valgt måltid ved hjelp av

blodsukkermålinger:

- Mål blodsukkeret før du spiser, 1-2 timer etter 

måltidet og før neste måltid (etter ca. 4 timer)

- Hvis blodsukkeret stiger ca. 3-5 mmol/L etter 1-2 

timer og returnerer til utgangspunktet før neste 

måltid, er insulindosen passe. 

- Du bør teste samme matvare/måltider flere 

ganger, fordi det er mange forhold som kan 

variere. 

Fra heftet: Karbohydrater og insulin (T.L. Grønnerud, K. Saxegaard og K. Dahl-Jørgensen). 
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Måltidsdosen
Prøv deg fram med blodsukkermålinger

Før mat 1 ½ - 2 timer Før neste måltid

etter mat (etter ca. 4 timer)

For lite insulin

Passe insulin

For mye insulin

mat

insulin

Stigning 
3-5 mmol/l

Blodsukkeret måles før måltidet. Hvis blodsukkeret er tilbake på omtrent samme nivå før 

neste måltid, var insulindosen tilstrekkelig til den maten som ble spist. 



Ta utgangspunkt i måltidene som hadde fine blodsukkerverdier. 

Se hvor mye KH disse måltidene inneholdt og hvor mye insulin som ble satt

Eks:

Brukte 5 enheter insulin på 50 g KH → 50 : 5 = 10 

Insulin-karbohydrat ratio blir 1:10. Dvs: 1 enhet insulin tok hånd om 10 g kh 

i dette måltidet. 

Du bør teste samme matvare/måltider flere ganger, fordi det er mange 

forhold som kan variere. 



Hvor mye insulin ?

Tenk i denne rekkefølgen:

1. Hvor mye karbohydrater 

inneholder måltidet?

2. Hvilken aktivitet hadde du før 

og/eller skal ha etter måltidet?

3. Er blodsukkeret før måltidet høyt 

eller lavt?

Alle disse tre 

vurderingen er 

viktige for å 

kunne anslå riktig 

mengde insulin. 

Fra heftet: Karbohydrater og insulin (T.L. Grønnerud, K. Saxegaard og K. Dahl-Jørgensen). 



Karbohydratvurdering

Et verktøy for karbohydratvurdering:

• ”Karbohydrater og insulin – tilpass 

insulin til maten du spiser.

• Foto av ulike matvarer som 

inneholder ca. 10 g karbohydrat. 

Ment som hjelp til å vurdere 

karbohydratinnholdet i egne 

matporsjoner. 

• Tabell med oversikt over 

karbohydratinnhold i vanlige 

porsjoner av noen utvalgte 

matvarer.



Fra: http://diabetikersenter.no/ 16.11.16.

http://diabetikersenter.no/

