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Nutritionsbehandling vid Prediabetes NCP
1. Målgrupp



Diagnosen Prediabetes kan definieras enligt följande:
Förhöjt fasteglukos = IFG (Impaired Fasting Glucose) ställs när värdet på
fasteblodsockret är 6,1–6,9 mmol/l. Vid glukosbelastning tas värdet två timmar efter
glukosintag och diagnosen ställs om fasteblodsockret är < 7,8 mmol/l.
Nedsatt glukostolerans = IGT (Impaired Glucose Tolerance) ställs när värdet på
fasteblodsocker < 7,0 mmol/l och 2 timmar efter glukosintag ≥ 7,8 och < 11,1.

1.1. Diagnoskoder enligt ICD-10



Glukostolerans (nedsatt IGT)
Diabetes, latent (prediabetes)

R73.0A
R73.0B

2. Utredning
2.1. Utredande åtgärder KVÅ kod




Bedömning av viktuppehållandefunktioner
Bedömning av ämnesomsättningsfunktioner
Bedömning av att sköta sin egen hälsa (återbesök)

2.2. Kost- och nutritionsrelaterad information











Mat- och näringsintag
Energiintag
Måltidsordning
Livsmedelsval
Fiberintag
Alkoholintag
Medicinering, kosttillskott, naturläkemedel.
Kunskap om sjukdomen och kost vid prediabetes.
Motivation till kost- och livsstilsförändring.
Fysisk aktivitet

PE006
PE008
PN008
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2.3. Antropometriska mätningar
Vikt, ev. viktförändring, längd, BMI, midjeomfång.

2.4. Biokemiska data, medicinska prover och undersökningar
P-glukos, HbA1c, se även laboratorielista för övriga värden t.ex. lipidprofil,
blodtryck.

2.5. Nutritionsrelaterade fysiska fynd
Munhälsa, mag- och tarmproblematik (gaser, diarré, förstoppning).

2.6. Patientbakgrund
Familj, boende, arbete, hemtjänst eller dylik hjälp.

2.7. Referensvärden
2.7.1. Mat och näringsintag




Energianpassad kost enligt NNR
Måltidsordning: 3 huvudmål och 2-3 mellanmål
Livsmedelsval: nyckelhålsmärkta och enligt SNR

2.7.2 Fysisk aktivitet
Flera undersökningar visar att man kan hindra utvecklingen av typ 2-diabetes genom
fysisk träning då det ökar insulinkänsligheten. Rekommendationen ligger på minst 30
minuter daglig medelintensiv fysisk aktivitet ex snabb promenad, cykling eller
motsvarande, anpassat till individens allmänna fysiska kondition och livsstil.
Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om detta kombineras med något intensivare
träning 2–3 gånger/vecka, exempelvis motionsgymnastik, simning eller skidåkning.

2.7.3 Antropometriska mätningar







HbA1c: 43
P-glukos: <6
BMI normalvikt:18,5-24,9
Midjeomfång: kvinnor <88cm, män <104cm
Blodtryck: <130/<85
Övriga laboratorievärden enligt läkarbedömning

3. Nutritionsdiagnostik
3.1. Intag










För högt energiintag
Olämpligt intag av fett (specificera)
För lågt kolhydratsintag
För högt kolhydratsintag
Olämpligt intag av kolhydrater (specificera)
Oregelbundet kolhydratsintag
För lågt kostfiberintag
För högt kostfiberintag

NI-1.5
NI-5.6.3
NI-5.8.1
NI-5.8.2
NI-5.8.3
NI-5.8.4
NI-5.8.5
NI-5.8.6
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3.2. Kliniska tillstånd


Förändringar i nutritionsrelaterade laboratorievärden
(förhöjt P-glukos och/eller HbA1c)
 Övervikt/fetma
o Övervikt vuxen eller barn
o Fetma klass I
o Fetma klass II
o Fetma klass III

NC-2.2
NC-3.3

3.3. Beteende och miljö

3.4. Övrigt






Behov av kunskap om mat och näring
Ej redo för kost och livsstilsförändringar
Ofördelaktiga livsmedelsval
För låg fysisk aktivitet

NB-1.1
NB-1.3
NB-1.7
NB-2.1



Ingen nutritionsdiagnos identifierad

NO-1.1

4. Nutritionsåtgärder
4.1. Behandlande åtgärder KVÅ kod






Nutritionsbehandling, individuellt anpassad kost
Nutritionsbehandling, lågkaloridieter
Stöd för viktminskning
Övervakning av blodsockernivå
Information/undervisning om kostfrågor (grupp)

DV051
DV054
QE009
QE015
QV005

4.2. Nutritionsordination/rekommendation
Nutritionsbehandling vid prediabetes utgörs av att kostens sammansättning och
energiinnehåll ska bidra till förbättrad metabol kontroll samt ge patienten kunskap om
kost vid prediabetes.











Energibehov beräknas vid behov enligt Mifflin S:t Jeor och/eller Harris Benedict.
Individuellt anpassade portionsstorlekar
Måltidsfördelning - Jämnt fördelade måltider över dagen.
Tallriksmodellen/Minska-vikten-modellen
Kolhydrater bör främst komma från grönsaker och baljväxter. Pasta och ris bör i
huvudsak vara nyckelhålsmärkta, bröd minst 7g kostfiber/100g, fiberrika
fullkornsprodukter. 500 gram grönsaker och frukt per dag är ett bra riktmärke.
Proteinkällorna bör främsta komma från fisk, magert kött, kyckling, ägg och
nyckelhålsmärkta mjölkprodukter. Även baljväxter kan räknas in här.
Fettkällorna bör främst vara livsmedel med hög andel enkel- och fleromättade
fettsyror såsom raps-, oliv-, solros- och majsoljor, mjuka matfetter samt fet fisk. 5
portioner á 30 gram osaltade nötter och jordnötter per vecka rekommenderas. Andelen
mättade fettsyror bör utgöra omkring 10 E %.
Dryck - Fler än två koppar kaffe per dag har skyddande effekt. Regelbunden
alkoholkonsumtion är mer skyddande än att inte dricka alls, dock bör intaget anpassat
till individens övriga energiintaget.
Salt – Samma som till befolkningen i övrigt, 6-7 gram/dag.

4(6)




Artificiella sötningsmedel – Konsumtion under gränsvärdet för aspartam innebär inga
risker för hälsan.
Undvik sockerrika livsmedel - framför allt söta drycker.

4.2.1 Kostbehandling vid prediabetes för de äldsta
Glukoskontrollen är mindre strikt, livskvalitet och välbefinnande är prioriterat.
Angående undernäring/malnutrition hos patienter med prediabetes se Rutin
”Nutritionsbehandling vid undernäring”.

4.2.2 Fysisk aktivitet
Personer med prediabetes bör uppmuntras till regelbunden motion då motion har
blodsockersänkande effekt, och effekten sitter i 1-2 dygn. Regelbunden motion ger
även minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna och ungdomar med
prediabetes.

4.2.3 Rökstopp
Erbjud hjälp till kontakt för rökavvänjning. Extra fokus på energiintag och
energiförbrukning vid viktuppgång i samband med rökstopp.

4.3. Plan för mat, måltider och annan typ av näring
Kost enligt svenska näringsrekommendationer (SNR) med ökat intag av frukt och
grönsaker, mejeriprodukter, baljväxter och nötter. Minskat intag av
charkuteriprodukter, korv och blodmat. Minskat intag av alkohol. Minskat intag av
salt.

4.4. Nutritionsundervisning
4.4.1. Syfte
Bidra till goda matvanor, ökad förståelse samt kunskap om kostens inverkan på
blodsockret. Bidra till normalvikt. Uppnå målen för fysisk aktivitet enligt FYSS.

4.4.2. Prioriterade förändringar
Regelbunden måltidsordning, tre huvudmål och 1-3 mellanmål, välja
nyckelhålsmärkta produkter (bröd kostfiber 7g/100g), 500g frukt och grönsaker, 5dl
mejeriprodukter. Energianpassning efter energibehov och portionsstorlek. Minska
intaget av salt till <6g/dag.

4.4.3. Rekommenderade förändringar
Ev. energianpassad SNR




4.4.4. Patientmaterial
Informationsbroschyrer från Sörmlandsdietisterna, t.ex. Kostråd vid diabetes, Bra mat
vid höga blodfetter, Tallriksmodellen, Långsam mat, Matförslagen med olika
energinivåer.
Bra mat vid typ 2 diabetes, Gothia förlag
Novo Nordisk – Kolhydrater och insulin, broschyr och hemsida
www.alltomdiabetes.se
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Eliasson M, Lindeberg G, Mat för liv och lust. Bonnier Fakta, fjärde upplagan, 2010.

4.5. Samtalsbehandling
MI-anda/motiverande samtal. Behandlingen kan med fördel ges genom
gruppverksamhet.

4.6. Samordning och vårdplanering, nutrition
Ev. hänvisning till sjukgymnast för vidare information och expertis på området.
Blodsockertagning hos sköterska/lab. Övriga laboratorieprover via läkare.

4.7. Mål
Öka patientens kunskap och förståelse för hur matvanor och energiintag påverkar risken
att utveckla manifest diabetes mellitus typ 2, avseende blodsocker, blodfett och blodtryck.
Vid samtidig övervikt/ fetma eftersträva viktminskning då det minskar mängden fett i inre
organ vilket ökar produktionen av insulin och förbättrar insulinkänsligheten samt leder till
förbättrade blodfetterna och lägre blodtrycket.
Normaliserat blodsocker
Blodtryck <130/<85mmHg
Viktnedgång vid övervikt/fetma med >3-9%.
Det är viktigt att målet formuleras tillsammans med patient och
dokumenteras i journalen.

4.8. Tidsram och antal besök
Tre besök totalt: Nybesök (45min), återbesök efter 1 månad (20min)och efter sex månader
ytterligare ett återbesök (20min).
Vid gruppbehandling minst två träffar á 60 min samt brevuppföljning efter 3 månaders
avslutad grupp.

5. Nutritionsuppföljning
5.1. Uppföljning av kost- och nutritionsrelaterad information
Förändringar utifrån nutritionsdiagnos och tidigare åtgärder och insatser.

5.2. Uppföljning av antropometriska mätningar
Vikt, BMI, Viktförändring, Längd, Midjeomfång

5.3. Uppföljning av biokemiska data, medicinska prover och
undersökningar
F-glukos, HbA1c, Se laboratorielista för övriga laboratorievärden ex
lipidprofil, blodtryck

5.4. Uppföljning av nutritionsrelaterade fynd

6. Nutritionsutvärdering
Genom kostanamnes se förändringar i kostmönstret, livsmedelsval, portionsstorlek.
Kostanamnes enligt matdagbok 3 dagar och/eller 24h recall. Utvärdering av nuvarande
kost och hur väl patienten närmar sig målen.

6(6)

6.1 Strukturindikator
6.2 Processindikator
6.3 Resultatindikator
Vikt, BMI, HbA1c, Blodtryck
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