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Barn och ungdomar med diabetes 
kan äta allt de önskar, men….
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…de saknar förmåga att göra insulin
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Syfte med föreläsningen

•Att förstå hur mat, insulin och blodsocker 
hänger ihop

•Få grunder för hur man bör äta för att hålla ett 
jämnare blodsocker

•Få insikt i hur en insulindos beräknas till måltid
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Mat vid diabetes

•Mat anpassad till individens 
behov och önskemål

•Tillräckligt energi- och 
näringsintag

•Blodsocker inom uppsatta mål

•Förebygga följdsjukdomar

•Motverka utveckling av övervikt 
och fetma
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Sammanfattning av kost-
rekommendationer vid diabetes

• Måltidsordning, 3 huvudmåltider och 1-3 mellanmål fördelat 
över dagen

• Lagom mycket kolhydrater i varje måltid

• Livsmedel med långsammare kolhydrater

• Tallriksmodellen

• Frukt, bär, grönsaker, rotfrukter, baljväxter

• Omättade fetter                           

• Fysisk aktivitet
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NNR 2012
från 2 års ålder

25-40% av energin från fett (30-35%) 
- Max 10% mättade och transfettsyror
- 10-20% enkelomättade fettsyror
- 5-10% fleromättade fettsyror 

45-60% av energin från kolhydrater (45-55%)
- Max 10% från renframställt socker 
- 25-35 g kostfiber

10-20% av energin från protein (15-20%)

60 minuter fysisk aktivitet/dag för barn (30 minuter/dag för 
vuxna)

ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Nutritional
management in children and adolescents with diabetes
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Tillbehör som innehåller kolhydrater

Mjölk Knäckebröd

Juice Sylt

Frukt
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Nordiska och svenska näringsrekommendationer

ÖKA BYT UT BEGRÄNSA
Grönsaker
Baljväxter

Spannmålsprodukter av 
vitt/siktat mjöl

→

Spannmålsprodukter av 
fullkorn

Charkprodukter
Rött kött

Frukt och bär Smör, smörbaserade
matfetter → Vegetabiliska oljor, 

oljebaserade matfetter
Drycker och 
livsmedel med 
tillsatt socker

Fisk och skaldjur
Nötter och frön

Feta mejeriprodukter → Magra mejeriprodukter Salt
Alkohol
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Nyckelhålet - lättare att välja nyttigt

FETT FIBER SALT SOCKER

Livsmedel som får märkas 
med nyckelhålet:

- Frukt och bär

- Grönsaker, rotfrukter och 
potatis

- Spannmålsprodukter

- Bredbart matfett

- Fisk och skaldjur

- Kött och chark

- Mejerivaror

- Färdigmat

- Vegetabiliska varor
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Bra kolhydratkällor

Det finns vetenskapliga bevis för att kolhydrater 
från fullkorn, frukt, grönsaker och lättmjölk har 
hälsomässiga vinster jämfört med kolhydrater 
från andra livsmedel.

Mängden kolhydrater till 

barn och ungdomar ska 
inte begränsas.



Hur mycket kolhydrater ska man äta?

45-60% av energibehovet

50-100 g kolhydrater/dag räcker oftast för att inte utveckla 
ketoacidos

130 g kolhydrater/dag uppskattas kunna täcka för hjärnans 
glukosbehov

30-40% av energibehovet är lägsta nivåer i studier som är 
med i SBU-rapport

Finns internationell överenskommelse att inte begränsa 
kolhydratintaget till barn och ungdomar med diabetes typ 1

NNR 2012, ISPAD Guidelines 2018 och SBU Mat vid diabetes 2012
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Energigivare i kosten

•Kolhydrater (4 kcal/g)
•Fett (9 kcal/g)
•Protein (4 kcal/g)

Energibehov Kolhydratbehov

3 år  1200 kcal 130-170 g
7 år  1500 kcal 160-210 g

10 år  2100 kcal 220-300 g

17 år  2100-3500 kcal 300-500 g
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Matens tre aspekter att ta hänsyn till

1. Mängd kolhydrater i matportionen =                 
hur mycket insulin som behövs för att hålla 
normalt blodsocker

2. Matens hastighet att bli blodsocker =                
hur väl insulinets verkningstid matchar med 
matens höjning av blodsockret

3. Nyttighet =                                                                 
hur maten påverkar den framtida                  
hälsan
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Kolhydraträkning gör ingen skillnad på 
vilka kolhydrater – alla räknas

Stärkelse - ris, potatis, pasta, bröd

Sockerarter - godis, läsk, mjölk, juice

Kostfibrer - fullkornsprodukter, grönsaker, bär

Kostfiber tillhör gruppen kolhydrater, men räknas inte med 
vid kolhydraträkning
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Fett och protein

Intag av fett och protein påverkar också 
blodsockernivåerna, men betydligt mindre än 
kolhydrater.

Fett och protein behöver därför också insulin, men 
tas inte med i beräkningen av insulindos till 
måltider.

I måltider med tillräckligt kolhydratinnehåll, och 
normala mängder fett och proteiner, täcker 
insulindosen även för fett och proteiner.
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Kolhydraträkning

Teoretisk beräkning av vad 1 enhet (E) snabbverkande 
insulin gör

Kolhydratskvot: Hur många gram kolhydrater 1E insulin 
tar hand om

Korrektionskvot: Hur mycket 1E insulin sänker 
blodsockret

Kvoterna beräknas individuellt.
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Hur beräknas kolhydratinnehållet i 
maten?

- Information på förpackningar: Näringsinnehåll/100g 
livsmedel, avser den form som är i förpackningen.

- Diabetesmottagningarnas egna listor

- Appar

Iphone: kolhydratskollen, mylife och 
livsmedelsdatabasen

Android: mylife och livsmedelsdatabasen
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Potatis

Gram kolhydrater

3
7

12
20

35

Mängd, gram

20 g 45 g 70 g

äggstor
115 g 200 g
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Exempel kolhydratsräkning

Kolhydrater i måltid:

• Bröd: 15 g KH x 2

• Juice: 10 g KH

• Totalt: 40 g KH

Kolhydratskvot: 8 g KH/E (enheter) insulin

Blodsocker: 6,7 mmol/l

Korrektionskvot: 1,8 mmol/l sänkning/E insulin

Insulindosberäkning: 40 g KH/8 g KH/E insulin = 5 E insulin
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Exempel kolhydratsräkning

Kolhydrater i måltid:

• Potatismos: 15 g KH

• Fiskpinnar: 4 g KH x 4

• Grönsaker: 5 g KH

• Totalt: 36 g KH

Kolhydratskvot: 10 g KH/E (enheter) insulin

Blodsocker: 10,4 mmol/l

Blodsockermål: 6,0 mmol/L

Korrektionskvot: 2,0 mmol/l sänkning/E insulin

Insulindosberäkning: 36 g KH/10 g KH/E insulin = 3,6 E insulin till maten

10,4 mmol/L - 6,0 mmol/L = 4,4 mmol/L  

4,4 mmol/L/2,0 mmol/L = 2,2 E insulin för sänkning av blodsocker

Totalt behövs 3,6 + 2,2 E insulin = 5,8 E insulin



40 g kolhydrater

2 dl mjölk

2 skivor bröd



50 g kolhydrater

2 dl yoghurt

1 dl müsli

½ banan



Långsamt eller snabbt livsmedel

Långsammare

- Tuggmotstånd

- Hela korn/hel cellstruktur

- Fibrer

- Organiskt surt

- Fett och protein

Snabbare

- Industriell behandling

- Sönderdelat/ finmalt
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Pågen Kärnsund
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Vatten, klippt fullkornsråg*, vetemjöl, 
fullkornsdurumvete*, vetegluten, surdeg på 
vete och fullkornsråg*(3,5%), kornmalt, 
kallpressad rapsolja (1,5%), jäst, rågmjöl, salt 
och förjäst vetemjöl. Råginnehåll: 22%.
*Fullkornsinnehåll: 35%, motsvarande 51% av 
torrvikten.

Näringsvärde per 100g per skiva

Energi
1000 kJ

240 kcal

411 kJ

99 kcal

Protein 12 g

Kolhydrater 38 g

- varav 

sockerarter
3,5 g

Fett 3,0 g

- varav mättat 

fett
0,5 g

Fiber 6,5 g

Natrium 0,45 g

0,45 g natrium 

motsvarar 1,1 g 

koksalt



Lingongrova

Dietist Lena Gummeson 2020

Vetemjöl, vatten, rågmjöl, fullkornsmjöl* av råg 
och vete, rågmjöl, sirap (glukos, fruktos och 
sackaros), klippt fullkornsråg*, surdeg på vete 
och fullkornsråg*(4%), vört av korn, 
vetegluten, vetekli, rapsolja, jäst, socker, lingon 
(1,5%), röda vinbär, förjäst vetemjöl och salt.
* Fullkornsinnehåll: 22%, motsvarande 30% av 
torrvikten

Näringsvärde per 100g per skiva

Energi
1100 kJ

260 kcal

375 kJ

89 kcal

Fett 3,5 g

- varav mättat fett 0,4 g

Kolhydrater 46 g

- varav sockerarter 9,0 g

Fiber 6,5 g

Protein 8,5 g

Salt 0,7 g



Maträtter som kräver eftertanke

• Pulvermos

• Pannkakor

• Blodpudding

• Potatisbullar

• Soppa

• Tacos

• Mat som barnet inte äter
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Helheten är det viktiga!
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