
MAT OCH 
KOLHYDRATSTRÄKNING 

VID DIABETES TYP 1
Information till personal som arbetar på förskola och skola
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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 närings-

intag
• Blodsocker inom uppsatta mål
• Förebygga följdsjukdomar
• Motverka utveckling av övervikt 

och fetma
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Individualisering: Anpassa efter pat och familjens livssituation och livsstil, etnicitet och kultur.Energiintag: Normal tillväxtBlodsocker: Måltidsordning och måltidssammansättning



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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Nordiska 
näringsrekommmendationer 

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

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

10-20% av energin från protein

60 minuter fysisk aktivitet/dag för 
barn och ungdomar

(30 minuter/dag för vuxna)
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Diagram1

		Ris, pasta, potatis, bröd

		Kött, fisk ägg

		Grönsaker och rotfrukter



Kolhydrater

Fibrer, vitaminer, antioxidanter mm.

Protein

Tallriksmodellen

Ris, pasta, potatis, bröd

Kött, fisk, ägg

Grönsaker, rotfrukter

37.5

25

37.5



Blad1

				Tallriksmodellen

		Ris, pasta, potatis, bröd		37.5

		Kött, fisk ägg		25

		Grönsaker och rotfrukter		37.5

				Om du vill ändra storleken för diagrammets dataområde drar du i det nedre högra hörnet av området.
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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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Energigivare i kosten
• Kolhydrater (4 kcal/g)
• Fett (9 kcal/g)
• Protein (4 kcal/g)

Energi Kolhydrater
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 
vid insulinbehandlad diabetes
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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
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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?
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- Information på förpackningar: Näringsinnehåll/100g 
livsmedel, avser den form som är i förpackningen.

- Diabetesmottagningarnas egna listor och bilder
- Appar
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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:

• Potatis: 43 g KH

• Köttbullar: 7 g KH

• Sås: 2 g KH

• Totalt: 52 g KH

Kolhydratskvot: 8 g KH/E (enheter) insulin

Blodsocker: 6,7 mmol/l

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

Insulindosberäkning: 52 g KH/8 g KH/E insulin = 6,5 E 
insulin
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Kolhydrater 40g120g potatismos – 17g kh100g fiskpinnar – 18g kh45g paprika – 2g kh40g sugarsnaps – 2g kh45g blomkål – 2g kh



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
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40 g kolhydrater
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2 dl mjölk
2 skivor bröd
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50 g kolhydrater
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2 dl yoghurt
1 dl müsli
½ banan
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80 g kolhydrater
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4 dl smoothie av 1 banan, 1 dl bär och 1½ dl 
vaniljyoghurt
2 skivor bröd
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10 g kolhydrater
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1 litet äpple ½ apelsin 10 vindruvor

1 dl juice 2 dl mjölk

1½ msk 
russin 18 mandelbiskvier



Hur noggrann ska beräkning av kolhydratinnehåll i maten 
vara?

Förskolebarn eller yngre: Alla kolhydratrika livsmedel vägs

Barn i låg- och mellanstadieålder: Använda volymmått 
eller våg vid osäkerhet

Ungdomar: Uppskatta kolhydratintaget om tillräckliga 
kunskaper för detta finns.
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Långsamt eller snabbt livsmedel
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Långsammare

- Tuggmotstånd
- Hela korn/hel cellstruktur
- Fibrer
- Organiskt surt
- Fett och protein

Snabbare

- Industriell behandling
- Sönderdelat/ finmalt
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Maträtter som kräver eftertanke

Dietist Lena Gummeson 2021

• Pulvermos
• Pannkakor
• Blodpudding
• Potatisbullar
• Soppa
• Tacos
• Mat som barnet inte äter
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Diagram1

		Ris, pasta, potatis, bröd

		Kött, fisk ägg

		Grönsaker och rotfrukter



Tallriksmodellen

Ris, pasta, potatis, bröd

Kött, fisk, ägg

Grönsaker, rotfrukter

37.5

25

37.5



Blad1

				Tallriksmodellen

		Ris, pasta, potatis, bröd		37.5

		Kött, fisk ägg		25

		Grönsaker och rotfrukter		37.5

				Om du vill ändra storleken för diagrammets dataområde drar du i det nedre högra hörnet av området.







Om barnet inte äter upp

Om barnet har insulinpump kan del av måltidsdosen ges före 
måltid och resten när barnet ätit klart.

Avvakta och se om barnet vill äta mer om en liten stund. Det är 
inte bråttom att äta upp den mängd kolhydrater som beräknats 
för insulindosen. Måltiden bör påbörjas inom 15 minuter från 
att insulindos getts och avslutas inom 45 minuter.

Uppskatta hur mycket kolhydrater som inte ätits upp och ersätt 
med annan mat med denna mängd kolhydrater.
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Behandla lågt 
blodsocker 

med glukos-
tabletter

enligt 
ordination. Ta 
inget insulin.

Blodsockerpilen
3,9

Hypoglykemi Målområde Hyperglykemi

Ät 
kolhydrater 

enligt 
ordination.

Ta inget 
insulin.

Om du äter kolhydrater beräkna 
insulindos enligt ordination.

Ge insulin, 
korrigeringsdos om 

ingen träning. 

Ge insulin, 
korrigeringsdos. 
Om ingen effekt;

Mät ketoner. 

Träna aldrig om 
du har ketoner.

4-8 8-10

Färgkod:
Rätta till! Höj eller sänk blodsockret
Tänk till. Kan behöva höja eller sänka blodsockret.
Målområde – önskat blodsocker.
Vid träning. 

15 el högre3,5 el lägre 

4,0 6

Ge insulin, 
korrigerings-

dos.

10-15

108 15

3,6-3,9
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Fyll på med 
extra 

kolhydrater 
enligt 

ordination inför 
träning.

4-6

Optimalt inför 
träning / 
tävling.

6-8

Utformad av Emma Hjalmarsson, Birgitta Lyck, Lena Gummeson 
Nilsson. Reviderad: juni 2015
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
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