
1  Type-2 diabetes og mad 
 

 

”Hvad må jeg spise” er det første spørgsmål mange mennesker med dia-
betes stiller, når de får konstateret diagnosen. Men der findes ikke én rig-

tig ’diabeteskost’. De eksisterende anbefalinger for kost til mennesker 
med type 2-diabetes ligger tæt op ad de officielle kostråd. Nu viser nyere 

forskning, at der ikke er én ideel fordeling af næringsstoffer, og flere for-
skellige kostformer kan anbefales, bl.a. lavkulhydratkost og middelhavs-

kost. 

 
Fagligt selskab af Kliniske Diætister har færdiggjort en opdatering af de-

res rammeplan for diætbehandling af type-2 diabetes, som udkom i april 
20211. Viden fra den nye rammeplan bør implementeres i praksis blandt 

fagprofessionelle hurtigst muligt, så deres anbefalinger er i tråd med den 

nyeste viden på området.   
 

Samtidig mener vi, at Den Nationale Kosthåndbog2 bør opdateres, så an-
befalingerne i f.eks. institutioner er i tråd med de nyeste anbefalinger til 

diabeteskost. 
 

 

1
  FaKD Rammeplan. Type 2-diabetes 2021 (kost.dk) 

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

sten. Det kan være enten i behandlingsøjemed eller ved forplejning i institutioner, og indeholder ret-

ningslinjer for forskellige kostformer og diæter.  Kosthåndbogen forventes at blive opdateret i de kom-

mende år. Læs mere på www.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 hjælp 
til planlægning af diæt 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 støtte til at 
ændre madvaner. 
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Alle kommuner har tilbud til borgere med type 2-diabetes, hvor tilbuddet 

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

tilbuddet er derfor en kombination af flere elementer. De kommunale til-
bud er forskelligartede og ofte gruppebaserede.  

 

UDFORDRINGER 

En 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. Diabetesforeningens 

medlemsundersøgelse viser desværre, at hele 71% af personer med type-

2 diabetes ikke modtager et kommunalt tilbud om undervisning i kostom-

lægning4. I nogle tilfælde handler det om, at patienten ikke henvises til de 

rette tilbud, mens det i andre tilfælde handler om, at tilbuddet ikke eksi-

sterer f.eks. på grund af mangel på diætister. De eksisterende tilbud er 

vidt forskellige på tværs af landet, og kvaliteten er svingende.  

 

DIABETESFORENINGEN MENER 

 

➢ Den nyeste viden om kost til mennesker med diabetes 

skal implementeres i praksis 

o FaKDs nye rammeplan for diætbehandling af type-2 dia-

betes bør implementeres i praksis, så vejledningen af 

mennesker med type-2 diabetes tager udgangspunkt i 

den nyeste viden.  

o Samtidig bør erfaringer fra digitale tilbud til mennesker 

med diabetes – f.eks. forløb i Det Digitale Sundhedscen-

ter – evalueres og implementeres i landets kommuner.  

o Slutteligt bør Den Nationale Kosthåndbog opdateres, så 

ny viden om kost til mennesker med type-2 diabetes kan 

implementeres i institutioners og myndigheders anbefalin-

ger. 

 

 

 

3 Diabetesforeningen. Behandling af type 2-diabetes 2019. 

4 Diabetesforeningen. ”Livet med Diabetes”, 2021. 



 

3  Type-2 diabetes og mad 
 

DET GODE EKSEMPEL: Det Digitale Sundhedscenter 
 
Det Digitale Sundhedscenter er et partnerskab mellem Region Syddanmark 
og en række kommuner. Formålet med partnerskabet er at facilitere digi-
tale tilbud til mennesker med kroniske sygdomme så som diabetes. Gen-
nem Det Digitale Sundhedscenter kan borgere tilmelde sig forløb, hvor de 
undervises i blandt andet sund livsstil og kost. Forløbene kan gennemføres 
selvstændigt af borgerne selv eller med støtte fra sundhedsprofessionelle i 
kommunen.  
 
Det Digitale Sundhedscenters forløb til mennesker med diabetes er et godt 
eksempel på et tilbud, der aktivt søger at opbygge borgeres egenomsorg 
og viden om type-2 diabetes, så flere kan leve et sundt liv og undgå følge-
sygdomme. Samtidig skaber deltagelsen i et fastlagt forløb øget motivation 
og kan sikre fastholdelse af kostvaner.  

 

 

➢ Alle med diabetes skal have et individuelt tilrettelagt til-

bud om at ændre madvaner 

o Der skal sikres systematisk henvisning fra diabetesbe-

handleren til individuel vejledning ved en klinisk diætist 

samt relevant støtte f.eks. individuel diætbehandling både 

ved diagnosetidspunktet og efter behov.  

o For særligt sårbare bør der være mulighed for udgående 

funktioner, f.eks. diætkonsultation i eget hjem.  

Erfaringer fra virtuelle tilbud- og kurser, som har til for-

mål at undervise og støtte mennesker med diabetes i di-

ætbehandling, bør udbredes og implementeres i hele lan-

det. 

 

 

Diabetesforeningen støtter mennesker med diabetes 
 

Diabetesforeningen implementerer løbende den nyeste viden om 

kost til mennesker med type 2-diabetes. Vi udarbejder vejlednings-

materialer, tilbyder individuel diætistrådgivning samt motivations-
grupper, 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, hvis man ønsker at ændre livsstil. 

 

 
 
 


