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En sjokolademuffins = 400ckal = 2 timers gange  
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Dietter?? 

Dietter gir vektreduksjon fordi kaloriinntaket reduseres 

Dietter som vektreduksjon fungerer dårlig over tid  



Lavkarbodiett 

• Hva er lavkarbo?  
– Tilhengerne mener at vi blir fete på 

grunn av høyt insulinnivå og ikke på 
grunn av fett og at høyt insulinnivå 
skyldes høyt inntak av karbohydrater, 
KH 

– KH erstattes med fett 

– Kroppen forbrenner fett istedenfor KH, 
dette gir Ketose; acidose 

– Gir raskt vekttap, spesielt i begynnelsen 
også på grunn av væskereduksjon  

 

 



Lavkarbo fortsetter 

  Mettet fett øker forekomst av 

hjertekarsykdommer (??)  

• Transfett øker forekomst av 

hjertekarsykdommer!! 

• Umettet fett reduserer forekomst av 

hjertekarsykdommer 

• Ved overvekt/fedme gir 5-10% 

vekttap helsegevinst 



• Det er forskjell på 
karbohydraters evne til å øke 
insulin.  
– Grove kornprodukter med mye 

fiber gir lavere insulintopp enn hvitt 
mel 

• Reduksjon i tilsatt sukker og 
hvitt mel er i tråd med statens 
anbefalinger 

• Ekstrem lavkarbo der KH blir 
erstattet med fett er ikke 
anbefalt og gir ingen 
helsegevinst for normalvektige 
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Fysisk aktivitetsnivå i Norge 
• I alderen 20-85 år 

oppfyller kun 1 av 5 

anbefalingene  

– Menn 18% 

– Kvinner 22 % 



Hva er anbefalt?  
 

30 minutter moderat 

aktivitet daglig 

– Intervall 

– Styrke 

Sosial og helsedirektoratet 2000 

Fysisk aktivitet og helse, anbefalinger.  



 

En rekke tilstander er 

assosiert med 

fysisk inaktivitet 

 • Tidlig død 

• Hjerte- og 

karsykdom 

• Diabetes  type2 

• Overvekt 

• Muskel- skjelett 

lidelser 

• Kreft 

• Redusert livskvalitet 

Kampen for tilvKampen for tilv æærelsen...relsen...
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Potensialet er stort….. 

    76% av de fysisk 

inaktive oppgir at de 

kan tenke seg å 

komme i gang med  

 regelmessig fysisk 

aktivitet 

   

  Helsedir, 2009 



Effekt 

• Moderat 

vektreduksjon på 7%, 

regelmessig fysisk 

aktivitet (150min/uke), 

redusert inntak av fett 

og energi reduserer 

risiko for type 2-

diabetes.  

Kunnskapsoppsummeringer fra American Diabetes Assosiation og  

European Assosiation for the Study of diabetes og WHO 



Fedme 

• Økende problem 

• Sosioøkonomiske 

forskjeller 

• Multifaktoriell årsak 

• Forebygging lettere 

enn behandling 

• Mye vi ennå ikke vet ! 
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Hva er vårt forhold til mat?  

 

MAT 

Biologisk Psykologisk 

Kulturell 



Regulering av vekt 

• Fysiologiske 

mekanismer prøver å 

motvirke vekttap 

• Slanking gir økt 

appetitt 

• Slanking gir økt evne 

til å lagre fett 

 



Tips når pasienten ønsker  

vektreduksjon  
• Det er vanskelig å gå ned i vekt. 

• Men det er enda vanskeligere å beholde den reduserte vekten!  

• 80-95% går opp igjen 

• Gi pasienten en bekreftelse på at du vet at dette ikke er enkelt 

• Etabler en felles forståelse av problemet  

• Refleksjon og bevisstgjøring 
– Koblingen mellom følelser og mat 

– Vaner (kost og aktivitetsregistrering)  

– Selvsabotasje 

– Ubeviste handlinger 

– Hva gjør det lettere.. Hva hindrer meg.. 

– Målsetting, hva har fått pasienten til å søke hjelp 

• Innarbeide gode måltids og aktivitetsvaner, små endringer gir effekt  
på sikt 

• Strategi for å takle tilbakefall, ferier osv 

• Verktøy;  tålmodighet, planlegging, evaluering, ros …   

• Fysisk aktivitet viktig for å holde den reduserte vekten 

 

 



 

 

tanke 

handling følelse 



• Få langtidsstudier 

• Hindre ytterligere 

vektøkning kan være et 

mål 

• Tenk forebygging 

• Varig resultat etter stort 

vekttap ( register, USA) 

– Over 60 min aktivitet daglig 

– Frokost daglig 

– Regelmessig veiing 

– Kost med lav energi og fett 

også i helgene 

– Enklere etter 2-5 år 

http://www.helsehusetgreaaker.no/sprek-for-livet.html


Takk for meg !  


