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Hvem er vi, hva gjHvem er vi, hva gjøør vi?r vi?
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KasuistikkKasuistikk

� Mann 70 år



Kasuistikk Kasuistikk –– albumin og totalproteinalbumin og totalprotein

Mann 70 Mann 70 åårr

Hypertensjon siden 30 Hypertensjon siden 30 åårs alderrs alder

20 20 åår med diabetes mellitus type 2 r med diabetes mellitus type 2 

ObstruktivObstruktiv lungesykdomlungesykdom

Aortastenose Aortastenose –– mekanisk aortaventilmekanisk aortaventil

Kronisk nyresviktKronisk nyresvikt

Oppstart hemodialyseOppstart hemodialyse

Vekt 70kg, trekkes gradvis ned til Vekt 70kg, trekkes gradvis ned til 

ttøørrvekt, ca 67kgrrvekt, ca 67kg



Kasuistikk Kasuistikk –– kalium og glukosekalium og glukose

Blodsukker okBlodsukker ok

HbA1c okHbA1c ok

Kalium normal ved oppstartKalium normal ved oppstart

Fosfat marginalt forhFosfat marginalt forhøøyetyet



Kasuistikk Kasuistikk –– albumin og totalproteinalbumin og totalprotein

Ortopedisk tilsynOrtopedisk tilsyn

Bilde: www.medicinenet.com

Sorte nekrotiske sSorte nekrotiske såårr

1 uke senere 1 uke senere --

leggamputasjonleggamputasjon



Kasuistikk Kasuistikk –– kalium og glukosekalium og glukose

Noen tanker om Noen tanker om 

situasjonen?situasjonen?

Spiser braSpiser bra

TTøørrvekt 64kgrrvekt 64kg

HHøøyde 1,78myde 1,78m



Kasuistikk Kasuistikk –– albumin og totalproteinalbumin og totalprotein

??

Bilde: www.medicinenet.com

??



Kasuistikk Kasuistikk –– kalium og glukosekalium og glukose

Noen Noen 

tanker tanker 

om om 

situasitua--

sjonensjonen

nnåå??

Har spist 2 brHar spist 2 brøødskiver. dskiver. 

Drukket ernDrukket ernææringsdrikk ringsdrikk 

og juiceog juice

””Spist og drukket svSpist og drukket svæært rt 

litelite””



Kasuistikk Kasuistikk –– kalium og glukosekalium og glukose

Noen Noen 

tanker tanker 

om om 

situasitua--

sjonensjonen

nnåå??

??



Kasuistikk Kasuistikk –– albumin og totalproteinalbumin og totalprotein



Kasuistikk Kasuistikk –– kalium og glukosekalium og glukose



PasientPasient

� Endte med død pga dårlig sårtilheling, 
multimorbid, og svekket 
allmenntilstand

� Sannsynligvis betydelig forverret pga 
dårlig ernæringsstatus

� Hva om dette var din favorittonkel?



Hva gikk galt?Hva gikk galt?

� Dag-til-dag-pleie

� Hvem følger med på helheten?
� Pasienten spiser, men hvor mye?
� Og hvor mye trenger han, egentlig?
� Hvor lang tid tar det før vi ser 
utviklingen på de vanlige blodprøvene?

� Hvor mye galt kan være forårsaket allerede da?



Hva kunne ha vHva kunne ha væært gjort annerledes?rt gjort annerledes?

� Regelmessig screening/ kartlegging 
av ernæringsstatus
� Følge vektutvikling
� Vurdere matinntak opp mot beregnet 
behov



Hvis jeg hadde diabetes og Hvis jeg hadde diabetes og nefropatinefropati……
(Trond Jenssen, Diabetesforum 2013)(Trond Jenssen, Diabetesforum 2013)

� Best mulig regulert blodsukker
� ACE-hemmer eller angiotensin II-
blokker

� Ikke røyke
� Ikke fedme
� Fullverdig kosthold med normalt 
protein-innhold

� Følge albumin/ proteinuri og eGFR



� Best mulig regulert blodsukker
� KH, insulin, diabeteskost

� ACE-hemmer eller angiotensin II-blokker
� Blodtrykk
� Salt
� Alkohol

� Ikke fedme
� Fysisk aktivitet

� Ikke røyke
� Fullverdig kosthold med normalt protein-innhold

� Diabeteskost og nyrekost – diabeteskost og dialysekost
� Følge albumin/ proteinuri og eGFR

� Protein
� Fosfat
� Kalium

� Kontakt med kef regelmessig (rjh) og tverrfaglig samarbeid

Hvis jeg hadde diabetes og Hvis jeg hadde diabetes og nefropatinefropati……
(Trond Jenssen, Diabetesforum 2013)(Trond Jenssen, Diabetesforum 2013)



Hva avgjHva avgjøør den blodsukkerstigende effekten av mat?r den blodsukkerstigende effekten av mat?

Faktorer knyttet til maten:

◦ mengde karbohydrater

◦ type karbohydrater (spesielt 
innholdet av løselige fiber) 

◦ fett- og proteininnhold i maten

◦ struktur og partikkelstørrelse på
maten (jo grovere og mer uraffinert, 
jo bedre)

◦ tilberedning (kokt, rått, 
findelt/moset, grad av 
"oppsvulming")

◦ flytende eller fast



Karbohydrater og karbohydrater…

Bilder: Shdir/NDF, Fotograf Sveinung Bråthen



Modifisert etter Kostsirkelen, 

trykket med tillatelse fra Landsforeningen for kosthold og helse (LKH) 2007 

kilde: ”Karbohydrater og insulin”



Modifisert etter Kostsirkelen, 

trykket med tillatelse fra Landsforeningen for kosthold og helse (LKH) 2007 

kilde: ”Karbohydrater og insulin”





Norske kostrNorske kostrååd d ((HelsedirHelsedir. 2011) . 2011) 

Nasjonale kliniske retningslinjer Nasjonale kliniske retningslinjer -- diabetes diabetes ((HelsedirHelsedir. 2009). 2009): : 

Begrens inntaket av tilsatt sukker

- Det anbefales at man begrenser 

inntaket av næringsfattige 

matvarer med mye fett og sukker 

som saft, brus, leskedrikker, 

nektar, søte kjeks, søte 

bakervarer, godteri og snacks

- Inntaket av tilsatt sukker bør 

begrenses til 

mindre enn 10 % av det totale 

energiinntaket



Hvor mye er Hvor mye er ««litt godterilitt godteri»»

og og ««kose seg med en gang i blantkose seg med en gang i blant””??

A. 50 gram sjokolade e.l. på

”lørdag”

B. 30 gram sjokolade e.l. en 

gang i måneden

C. 100 gram sjokolade i løpet av 

uken

D. Noen biter mørk sjokolade en 

gang i måneden

100 g=

540 kcal 

45 g sukker

100 g=

600 kcal 

30 g sukker



Hvor mye tilsatt sukker er ok Hvor mye tilsatt sukker er ok åå spise nspise nåår du r du 

har diabetes?har diabetes?

10% av energiinntaket = 30-50 g sukker eller 

15-25 sukkerbiter per dag

Dette betyr i praksis:

� i laker, som krydder, i brød

� frukt og juice

� melk og melkeprodukter

� kaffemat og desserter

� godterier, søtsaker



Karbohydrat og karbohydrattellingKarbohydrat og karbohydrattelling

Nasjonale kliniske retningslinjer - diabetes 
(Helsedirektoratet 2009):

� For personer som bruker 
hurtigvirkende insulin bør dosering 
av insulin tilpasses  mengde 
karbohydrat  i måltider, drikke og 
snacks



Skal man beregne samme mengde insulin til Skal man beregne samme mengde insulin til 
30 g karbohydrater fra halvgrovt br30 g karbohydrater fra halvgrovt brøød som d som 

30 g KH fra pumpernikkelbr30 g KH fra pumpernikkelbrøød?d?

Halvgrovt brød 
30 gram karbohydrat

Pumpernikkelbrød 
30 gram karbohydrat



Bilder: Shdir/NDF, Fotograf Sveinung Bråthen



Hva avgjHva avgjøør den blodsukkerstigende effekten av mat?r den blodsukkerstigende effekten av mat?

Faktorer knyttet til individet som spiser 
maten:

� magesekkstømming

� blodsukkernivå

� insulinresistens

� type behandling (type insulin og/eller tabletter)

� fysisk aktivitet før og etter måltidet 

� psykologiske faktorer

Hva avgjHva avgjøør den blodsukkerstigende effekten av mat?r den blodsukkerstigende effekten av mat?



Bruk blodsukkermBruk blodsukkermåålingene som veileder!lingene som veileder!

�Det kan like gjerne være medisinene som 

kosten som bør endres



TallerkenmodellenTallerkenmodellen

Fisk, kjøtt, egg

Poteter, ris, pasta

Grønnsaker og 
frukt

Bilder: Shdir/NDF, Fotograf Sveinung Bråthen

TallerkenmodellenTallerkenmodellen



� Søtningsstoff

� Ufarlig i mengder 
tilsvarende et moderat 
sukkerforbruk

� Oversikt over ulike 
typer, fordeler og 
ulemper

� Lettprodukt

� 30 % reduksjon i energi-
innholdet 

� ikke nødvendigvis 
magre eller sukkerfrie

SSøøtningsstoff og lettproduktertningsstoff og lettprodukter



SSøøtningstoffertningstoffer

kunstig             eller            naturlig?kunstig             eller            naturlig?

SSøøtningsstoffertningsstoffer
kunstigkunstig ellereller naturlig?naturlig?



FruktoseFruktose
� finnes naturlig i frukt/ fruktjuice og honning

� Nesten dobbelt så søtt som sukker 

� Samme kaloriinnhold som sukker

� Sukker består av halvparten fruktose og halvparten 
glukose. 

� fruktosen i store doser lagres som fett i leveren 

� økt nivå av fett i blodet triglyserider

� økt insulinresistens i lever

� ikke negative effekter når inntaket av fruktose eller 
sukker ligger innenfor anbefalte grenseverdier og mer likt 
gjennomsnittsinntaket i befolkingen

� Fruktose brukes i langt mindre grad i matvareproduksjon 
i Norge enn i USA.

Er det likevel grunn til å være 
bekymret for fruktoseinntaket? 



Diabetesforbundets kostbrosjyre anno 2001



Best mulig regulert blodsukkerBest mulig regulert blodsukker

� Kost og fysisk aktivitet påvirker blodsukkeret direkte og indirekte via 

påvirkning av kroppsvekt

� Ulike faktorer knyttet til maten og personen som spiser maten har 

betydning, men mest avgjørende er karbohydratinnholdet i maten

� Sukker i mat bør reduseres til< 15-25 sukkerbiter per dag og maks 5 

sukkerbiter per måltid

� Bruk blodsukkermålingene som veileder for å finne ut hva som er 

passende mengde mat og/eller insulin

� Søtningsstoff og lettprodukter er gode alternativer for personer som 

vil redusere på sukker og kaloriinntaket

� Et måltidsmønster med et mindre måltid ca hver fjerde time gjør det 

lettere å unngå blodsukkersvingninger



ACEACE--hemmer eller hemmer eller angiotensinangiotensin IIII--

blokkerblokker

� = blodtrykkskontroll

� Hva annet kan den enkelte gjøre for å
redusere blodtrykket?
� Kostfaktorer

� Salt
� Sunn kost
� DASH med og uten saltrestriksjon
� Alkohol 

� Unngå overvekt/ fedme 
� Fysisk aktivitet



Reduksjon av saltinntak er nyttig Reduksjon av saltinntak er nyttig 

for diabetikere med nyresykdomfor diabetikere med nyresykdom
KwakernaakKwakernaak et al. et al. LancetLancet Diabetes Diabetes EndocrinolEndocrinol MarchMarch 20142014

� Saltrestriksjon (2g/dag) eller diuretisk 
hydroklorotiazid (50mg) og kombinasjon, i tillegg til 
RAAS-blokade med ACE-hemmere (Lisinopril 40mg)

� DM2 nefropati med mikroalbuminuri og 
makroalbuminuri, GFR≥30, n=45, dbl-bl, crossover

� God effekt selv med moderat saltrestriksjon
� Stort kutt i saltinntak i tillegg til medikamentell 
behandling ga god effekt på albuminuri, men førte i 
noen tilfeller til ortostatisk trykkfall og ubehag

� Konkl: Å kutte ned på saltinntak er en effektiv 
ikke-farmakologisk metode for å øke effekten 
av RAAS-blokade ved DM nefropati



Hvor mye salt spiser vi i Norge?Hvor mye salt spiser vi i Norge?

Foto: Benjamin A. Ward / 
Dagbladet, desember 2011

© Ragnhild Haaland, klinisk ernæringsfysiolog

3,65kg
i året
per person



Er det noen som liker disse?Er det noen som liker disse?

Bilder: 

www.kraftfoodsnordic.com/.../Walters-Mandler.jpg

www.kraftfoodsnordic.com

www.designbasen.no/.../Firma/Prosjekt/Smash.jpg 

Ragnhild Haaland © klinisk ernæring, Medisinsk klinikk



NatriumrestriksjonNatriumrestriksjon

� Saltredusert kost: < 5g salt/dag (2g Na)
� Saltfri kost: 1-2g salt/dag (400-800mg Na)

� Vanligste kilder til salt i kosten
� 10 % fra rene matvarer
� 50 % fra hel- og halvfabrikert
� 40 % fra tilberedning og spising

© Ragnhild Haaland, klinisk ernæringsfysiolog 2012

Bordsalt: 40g Na/100g
Seltin: 20g Na/100g –
OBS Kalium! 
(21g/100g)

Saltredusert kost gir 5g salt eller 2g natrium pr dag.

1g salt (natriumklorid, NaCl) tilsvarer 0,4g natrium. 
Omvendt er 1g natrium det samme som 2,5g salt. 



SaltSalt--reduksjon (Natrium)reduksjon (Natrium)

Halvering av saltinntak =

50% reduksjon i antall som trenger 
hypertensjonsbehandling

22% reduksjon i dødsfall fra slag

16% reduksjon i dødsfall fra hjerte- og 
karsykdom

WHO’s Expert Consultation on Diet, Nutrition in the Prevention of Chronic Diseases, 2003



DASH: TheDASH: The Dietary ApproachesDietary Approaches toto Stop Stop 

HypertensionHypertension

� Kostplan – 8 uker
� Rik på

� Frukt og grønnsaker 
� Magre meieriprodukter
� Grove kornprodukter 
� Rent kjøtt, fugl og fisk
� Nøtter, frø og belgvekster 

� Mye kalium, kalsium, magnesium, fiber, proteiner
� Lite fett, mettet fett og kolesterol

� Reduksjon i SBT/DBT
� Hypertensive: -11,4/ 5,5 mmHg
� Normotensive: - 3,5/ 2,5 mmHg



DASHDASH--sodiumsodium

� DASH-kostplan eller placebo 
med 3 ulike nivå av natrium 

� Høyt : 9 g salt

� Middels: 6 g salt

� Lavt: 3 g salt



DASHDASH--sodiumsodium

� Reduksjon i blodtrykk ved 
DASH-kost sammenlignet med 
kontrollkost

� Ytterligere reduksjon i 
blodtrykk ved reduksjon i Na-
inntak

� Sannsynligvis kombinasjonen 
av mange positive effekter i 
kosten som helhet, ikke enkelt-
næringsstoff

� Reduksjon av saltinntak til <6 g 
dag = reduksjon i blodtrykk på
5-10 mmHg 

Sacks FM et al, N Eng J MEd 2001;344:3



Date of download:  4/22/2014
Copyright © 2014 American Medical Association. 

All rights reserved.

From: K.Horvath et al. Long-term Effects of Weight-Reducing Interventions in Hypertensive Patients: Systematic Review 

and Meta-analysis. Arch Intern Med. 2008;168(6):571-580. 

SBTSBT

DBTDBT

VektVekt



Vektreduksjon og blodtrykkVektreduksjon og blodtrykk

metaanalysemetaanalyse:: NeterNeter J et alJ et al HypertensionHypertension 2003;422003;42

� 25 studier (RCT) 1978-2002, 
� n=4874, 
� 8-240 uker, 
� 50% hypertensive (BT 140/90), 
� 24% blodtrykksmedisiner

� Intervensjon: energireduksjon, økt fysisk 
aktivitet, kombinasjon
� Gj.snitt BMI 30,7, kroppsvekt 88,3 kg
� Gj.snitt vektreduksjon -5,1 kg (-6,0 til -4,3)
� SBT -4,4 mmHg / DBT -3,6 mmHg
� 1 kg vektreduksjon = - 1,1/ 0,9 mmHg SBT/DBT



ClinClin JJ Am Soc NephrolAm Soc Nephrol 8: 18928: 1892––1898, Nov 20131898, Nov 2013 Weight Weight 

ReductionReduction andand Diabetic NephropathyDiabetic Nephropathy,, FriedmanFriedman et al. 1895et al. 1895

Changes in albuminuria in individual 
participants on
a very low calorie diet. Changes in serumcreatinine in 

individual participants on
a very low calorie diet.



Alkohol og blodtrykkAlkohol og blodtrykk
Stranges S. et al,Stranges S. et al, HypertensionHypertension, 2004, 2004

KlatzkyKlatzky AL. et al,AL. et al, PharmPharm Res, 2007Res, 2007

� Høyt alkoholinntak (over 2-3 glass vin per 
dag (30-45 g alkohol) assosiert med økt 
blodtrykk og TG

� Alkoholinntak utenom måltid øker risikoen 
mer enn til måltid, selv hos personer med 
et lavt-moderat inntak

� Ingen forskjell på kjønn og type 
alkoholholdige drikke



AlkoholAlkohol

� kan både øke og senke blodsukkeret

� Alkoholholdige drikker øker blodsukkeret 
akutt, men hemmer leverens egenproduksjon 
av glukose over tid og kan derfor gi 
hypoglykemi.

� godt for hjerte?

� øker triglyserider

� energirikt



AlkoholAlkohol

sukkerbiter/Kcal kalorier

1 glass (15 cl) vin 2 ca 100

1/2 l øl 7 ca 200

1/2 l lettøl 6 ca 130

1 glass (4 cl) likør 6 ca 125

1 glass (3 cl) whisky,  0 ca 70 

konjakk, brennvin



Ikke rIkke røøykeyke



En vektreduksjon pEn vektreduksjon påå 55--15% gir reduksjon i ...15% gir reduksjon i ...

� blodsukker: 
� fastende blodglukose:  5-25%
� HbA1c : 10 - 20%

� blodlipider: 
� total kolesterol: 5-10%
� triglyserider: 25 - 30%

� blodtrykk: 
� systolisk  10% / diastolisk 10-20%

S Klein, Am J Clin Nutr 2004, JW Anderson, J Am Coll Nutr 2003
JE Neter, Hypertension 2003, A Avenell, Health Tech Ass 2004 



�Unngå vektøkning

�Vektreduksjon mest effektive tiltak 

� Øker insulinfølsomhet

� Bedrer blodsukkerkontroll (akutt og 
langsiktig)

� Bedre blodlipidprofil

� Senker blodtrykket

…uavhengig av kostsammensetning



-- 500 kcal/d = 500 kcal/d = ½½ kg vekttap i ukakg vekttap i uka

� 500 kcal i økt aktivitet
� Trening i 50 min

� Jogging
� Rask svømming 

(40 m/min)
� Sykling (20 km/t)
� Skigåing (hurtig)
� Trappegåing

� Moderat aktivitet i 1 time og 
10 min
� Gange (7 km/t) 
� Svømming (25 m/min)
� Sykling (15 km/t)
� Skigåing (rolig)
� Dans (hurtig)

� 500 kcal i mindre mat
� 1 liten pose peanøtter
� 1 Big Mac
� 1 muffins og 1 Bixit
� 1 middels pose potetgull
� 1,25 liter øl, brus eller juice
� 3 skiver brød med pålegg
� 2 pizzastykker
� 12 poteter



1 muffin inneholder…

380 - 470 kcal

14 sukkerbiter

2 kuvertpakker smør

0 næringsstoffer



VG 4.oktober 2013



Det er balansen som avgjør vekta!



…men næringsinnholdet i maten er viktigst for helsa!



Den som har diabetes må selv bestemme behandlingsmål og –strategi

”Det er mange veier til Rom”



Fysisk aktivitet i behandling av Fysisk aktivitet i behandling av 
diabetes (med og uten nyresykdom)diabetes (med og uten nyresykdom)

� Fysisk aktivitet (FA)

� ↓blodglukose

� ↑insulin-følsomhet 

� regelmessig FA bedrer HbA1c

� ↓ vekt og bedrer vektstabilitet etter vekttap

� ↓blodtrykk

� bedrer blodlipidprofil





Grad av 
nyresykdom

Stadium*

GFR
ml/min/1,73m2

Protein-
kontrollert

↓ Natrium ↓ Fosfat ↓ Kalium**

1 > 90 - (X) - -

2 60-90 - X - -

3a 45-60 - X - -

3b 30-45 (X) X (X) -

4 15-30 X X X (X)

5 < 15 - X X X

* Fritt etter Hartmann et al 2006. Stadieinndeling og måling av nyrefunksjon ved kronisk nyresykdom
** Ved forhøyet kalium i tidligere stadier kan det være indikasjon for kaliumredusert kost, moderat eller strengt redusert

NYREKOSTNYREKOST
Hvilke koster kan bli aktuelle, og nHvilke koster kan bli aktuelle, og nåår?r?

© Ragnhild Haaland, klinisk ernæringsfysiolog 2012



Retningslinjer

KDIGO – Globalt

KDOQI – USA

EBPG – Europa

BDA Renal 
Nurition Group

England





Ragnhild Haaland © klinisk ernæring, Medisinsk klinikk 2012

Protein Protein -- nyrekostnyrekost

� Anbefalt mengde protein er:

� KDIGO 2012: 0,8g/kg GFR<30

� Europeiske retningslinjer (ESPEN 2000/6): 
0,5-0,6 g/kg IBW (2/3 HBV)

� Amerikanske retningslinjer (NKF/KDOQI 
2000): 0,6 g/kg (50%HBV)

God oppfølging!



Ragnhild Haaland © klinisk ernæring, Medisinsk klinikk 2013

Protein Protein -- dialysekostdialysekost

� Anbefalt mengde protein er:

� EBPG 2007: 1,1-1,2g/kg (HD/PD)

� BDA/ RNG 2011: 

� HD:1,1 g/kg

� PD: 1,0-1,2 g/kg

God oppfølging!







RRøødt kjdt kjøøtt/kjtt/kjøøttprodukterttprodukter

Norske kostråd (Helsedirektoratet 2011): 

� Begrens inntaket av rødt kjøtt (storfe, 
svin, sau og geit) til 500 gram (2 middager med 
rødt kjøtt samt en begrenset mengde kjøttpålegg) per 
uke

� Velg kjøtt og kjøttprodukter med lavt 
innhold av fett og salt - rent kjøtt bør 
fortrinnsvis benyttes



Inntak av rInntak av røødt kjdt kjøøtt/ tt/ 
kjkjøøttprodukter og hvit kjttprodukter og hvit kjøøtttt

** p< 0.01:  DMT2 vs. NORKOST-DM 
Mann-Whitney-test



Bilde: Helsedirektoratet

Frukt ,  grønt  og bær

•  Spis fem håndfuller frukt og grønnsaker daglig*

•  Varier mellom rå og kokte grønnsaker

Bel gf rukt er,  nøt t er  

og f rø

•  Erstatt noe av kjøtt og fisk med  
vegetabilske proteiner som bønner, 
linser og erter 

•  1 liten neve usaltede nøtter (15-20 g) 
daglig bidrar med sunne fettstoffer,  
og anbefales for de aller fleste 

•  Begrense inntak av frø og kjerner

Mel k og mei eri produkt er

•  Melk og meieriprodukter  
anbefales daglig

•  Velg magre fremfor fete

Fi sk og sj ømat

•  Spis både fet og mager fisk flere 
dager i uken, gjerne daglig

•  Varier mellom rene og  
bearbeidede produkter

•  Koking av fisk kan fjerne noe  
fosfat ut i kokevannet

•  Ta gjerne 1 ss tran dersom du  
ikke spiser fet fisk

Kj øt t ,  f ugl  og egg

•  Velg mest magre og usaltede kjøttprodukter

•  Varier mellom rene og bearbeidede produkter 

•  Koking av kjøtt kan fjerne noe fosfat  
ut i kokevannet

•  Forsiktig med eggeplommer, lever og innmat

Brød og kornprodukt er

•  Velg grovt eller  
mellomgrovt brød

•  Varier gjerne med  
fullkornsprodukter

•  Velg både ris, pasta  
og poteter*

Fet t

•  Velg helst myk og flytende  
plantemargarin eller sunne matoljer  
(rapsolje, solsikkeolje og olivenolje)

•  Unngå mye frityrstekt mat

* OBS ved høye kaliumverdier

Maten pMaten påå plass i helhetenplass i helheten



Anbefalte 

mengder
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NNøøttertter bbøørr innginngåå i et i et 

suntsunt kostholdkosthold

MEN, nøtter
inneholder jo
mye fosfat .. 

og energi ..

Hvor mye?



Ca 140g nCa 140g nøøtter pr uke . .tter pr uke . .

3-5 paranøtter (14g)

10 cashewnøtter (14g)

15 mandler (15g)

30 pistasjer (19g) 

7 halve valnøtter (20g)

20 små halve pekannøtter (26g)

24 hasselnøtter (27g)

En liten håndfull peanøtter  (19g)









Mellom 10 og 20 prosent av alle med Mellom 10 og 20 prosent av alle med 
diabetes vil utviklediabetes vil utvikle nefropatinefropati

� Hvordan kan dette forsinkes eller 
faktisk forhindres?



Hvordan kan nyreskade forsinkes eller Hvordan kan nyreskade forsinkes eller 
faktisk forhindres?faktisk forhindres?

Legg opp til en ”sunn livsstil”: 

� regelmessige kontroller av blodsukker

� å være aktiv

� å holde blodtrykket innenfor et sunt 
område 

� å bevare en sunn vekt



Pasienten i sentrumPasienten i sentrum

www.worldkidneyday.org


