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BAGGRUND 

”Hvad må jeg spise” er det første spørgsmål mange stiller sig selv, når de 

får konstateret diabetes. Der findes ikke én rigtig ’diabeteskost’. De eksi-

sterende anbefalinger for kost til mennesker med type 2-diabetes ligger 

tæt op ad de officielle kostråd. Nyere forskning viser, at flere forskellige 

kostformer kan anbefales, bl.a. lavkulhydratkost og middelhavskost. 

 

Fagligt selskab af Kliniske Diætister er i gang med at revidere rammepla-

nen for diætbehandling af type 2-diabetes1 , så den tager udgangspunkt i 

den nyeste viden. Diabetesforeningen bakker op om dette vigtige arbejde, 

som er med til at sikre, at kliniske diætister rådgiver på et højt fagligt ni-

veau. Samtidig mener vi, at Den Nationale Kosthåndbog2 bør opdateres, 

så anbefalingerne i f.eks. institutioner er i tråd med den nyeste viden. 

 

Alle kommuner har tilbud til borgere med type 2-diabetes, hvor tilbuddet 

om kost oftest er en del af et forløbsprogram eller patientuddannelse, og 

 

1  Rammeplaner for diætbehandling for diabetes er et arbejdsredskab, som kliniske diæti-

ster bruger når de diætbehandler patienter med diabetes. Læs mere om rammeplaner på 

www.kost.dk/rammeplaner 

 

2  Den Nationale Kosthåndbog er rettet mod personer, der enten har ansvaret for, eller ar-

bejder med kosten. Det kan være enten i behandlingsøjemed eller ved forplejning i insti-

tutioner, og indeholder retningslinjer for forskellige kostformer og diæter. Læs mere på 

kosthåndbogen.dk 
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Mad er en vigtig del af diabetesbehandlingen – og for nogle mennesker med type 2- 

diabetes er mad og motion den eneste behandling. Derfor skal den rette hjælp til at 

ændre madvaner i endnu større grad end i dag integreres i diabetesbehandlingen. 

Det indebærer, at den nyeste viden om kost til mennesker med type 2-diabetes 

implementeres i praksis, og at der sikres systematisk henvisning til et individuelt 

tilrettelagt tilbud om at ændre madvaner. 
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tilbuddet er derfor en kombination af flere elementer. De kommunale til-

bud er forskelligartede og ofte gruppebaserede. 

 

UDFORDRINGER 

En ny undersøgelse foretaget af Diabetesforeningen viser, at over 60 % 

af mennesker med type 2-diabetes mener, at den største udfordring ved 

at have type 2-diabetes, er at spise den rette mad3 . Knap hver fjerde op-

lever dog, at de slet ikke har fået hjælp til at ændre madvaner, selvom de 

gerne ville have haft det4 . I nogle tilfælde handler det om, at patienten 

ikke henvises til de rette tilbud, i andre tilfælde handler det om, at tilbud-

det ikke eksisterer. De eksisterende tilbud er vidt forskellige på tværs af 

landet, og hver tredje kommune har ikke tilknyttet en klinisk diætist i de-

res tilbud til mennesker med diabetes5 . 

 

DIABETESFORENINGEN MENER 

 

➢ Alle med diabetes skal have et individuelt tilrettelagt til-

bud om at ændre madvaner 

Der sikres systematisk henvisning fra diabetesbehandleren, som of-

test er den praktiserende læge, til individuel diætistkonsultation ved 

en klinisk diætist, samt relevant støtte f.eks. individuel diætbehand-

ling, både på diagnosetidspunktet og efter behov. Virtuelle tilbud bør 

afprøves for at afdække potentialer til visse grupper. Samtidig bør der 

være mulighed for udgående funktioner for sårbare, f.eks. diætistkon-

sultation i eget hjem. 

 

➢ Den nyeste viden om kost til mennesker med diabetes 

skal implementeres i praksis 

Rammeplanen for diætbehandling af type 2-diabetes og Den Natio-

nale Kosthåndbog bør opdateres, så den nyeste viden om kost til 

mennesker med type 2-diabetes kan implementeres i myndighedernes 

anbefalinger og i praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

3  Diabetesforeningen. Behandling af type 2-diabetes 2019. 

4  Diabetesforeningen, Livet med diabetes 2019, Diabetesforeningens Barometerundersø-

gelse 2019 

5  Oversigt over kommunens tilbud til diabetikere samt børn og voksne med overvægt. 

FaKD (2017) 
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Diabetesforeningen støtter mennesker med diabetes 
Diabetesforeningen implementerer den nyeste viden om kost til 

mennesker med type 2-diabetes. Vi udarbejder 
vejledningsmaterialer, tilbyder individuel diætistrådgivning, samt 

motivationsgrupper, hvor mennesker med diabetes mødes og 

støtter hinanden i at dyrke motion og lave sund mad. Peer-to-peer 
aktiviteter er en god støtte for mange, når man ønsker at ændre 
livsstil. 

 


