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Look AHEAD 

studien 
 
Long Term Effects of a Lifestyle 

Intervention on Weight and 

Cardiovascular Risk Factors in 

Individuals with Type 2 

Diabetes: Four Year Results of 

the Look AHEAD Trial  

 Arch Intern Med 2010 170 

1566-1575 

 

Goals ILI: 

1.  "<30% of total calories 

from fat (<10% from saturated 

fat) and a minimum of 15% of 

total calories from protein." 

 

2 . 175 min/vecka fysisk 

aktivitet 

 

 

 

 

jfr -"Livsmedelsverket 

rekommenderar att ungefär 

en tredjedel av energiintaget, 

25-35 %, ska komma från fett, 

10-20 % från protein och 50-

60% från kolhydrater." 

 

 

 



Look AHEAD Trial         Arch Intern Med 2010 1701566-1575 



 
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) For Immediate 

Release Friday, October 19, 2012  

Contact:Amy Reiter 301-496-3583  

 

 

"Weight loss does not lower heart disease risk from 

type 2 diabetes" 
 

Intervention stopped early in NIH-funded study of weight loss 

in overweight and obese adults with type 2 diabetes after 

finding no harm, but no cardiovascular benefits" 

http://www.niddk.nih.gov/
mailto:NIDDKMedia@mail.nih.gov


test av "nyttig" mat på ickediabetiker:  

Women’s Health Initiative Study 
Reducing Total Fat Intake for CVD prevention 

Aim: To study the effect of low-fat, high fruit, vegetable, 
and grain diet on breast cancer, colorectal cancer and 
heart disease in postmenopausal women 

 

Diet NOT designed for weight loss 

 

48,000 postmenopausal women followed 8 years 

– No intervention – 60% of participants 

– Intervention (dietary change) – 40% of participants 

 



Change in Fat Calories Over Time 
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Women reported a significant decrease in fat-calories,  
but not to 20E% 
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Time (years)

Intervention
Comparison

Events

Intervention  87 86 106 121 123 140 136 95 71

Comparison  129 162 161 184 188 213 206 161 91

Number at Risk

Intervention 19541 19299 19063 18776 18477 18189 17811 15429 10156 5014

Comparison 29294 28864 28484 28121 27712 27251 26813 23173 15283 7523

  HR, 0.97
  (95% CI, 0.90-1.06)

Howard, B. V. et al. JAMA 2006;295:655-666. 

Kaplan-Meier Estimates of Cumulative Hazards for CHD (MI, CHD Death, or 
Revascularization)  

Hos patienter med tidigare  

kardiovaskulär sjukdom ökade  

risken 26% för en ny händelse! 

Hazard ratio = 0.97 

(95% CI = 0.90-1.06) 



Primary Prevention of 

Cardiovascular 

Disease with a 

Mediterranean Diet 
 

 
R Estruch et al. NEJM 2013 
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Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet 
R Estruch et al. NEJM 2013 



Primary 

Prevention of 

Cardiovascular 

Disease with a 

Mediterranean 

Diet 
R Estruch et al. 

NEJM 2013 



Var det kanske inte rätt kost som testades i Look-AHEAD?  
Diabetesincidens hos patienter med hög risk för kardiovaskulär sjukdom som lottades 

till extra fett (nötter eller olivolja, fet linje: a,b) eller till lågfettkost (tunn linje, c) 

PREDIMED study, Diab Care January 2011: 34 (1)14-19  



 Hans Guldbrand distriktsläkare 

 Sammanlagt 61 patienter med diabetes typ 2. 

 30 + 31 patienter på 2 vårdcentraler. 

 

61 deltagare 

VC Borensberg VC Marieberg 

31 deltagare 30 deltagare 

15 deltagare 16 deltagare 15 deltagare 15 deltagare 

Lågfettgrupp Lågfettgrupp Lågkolhydratgrupp Lågkolhydratgrupp 

VC Marieberg 

30 deltagare 



Kostregistrering 

Högfettgrupp vid 6 månader 

Lågfettgrupp vid 6 månader 
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In type 2 diabetes, randomisation to advice to follow a low-carbohydrate 

diet transiently improves glycaemic control compared with advice to follow 

a low-fat diet producing a similar weight loss 

 
Gulbrand et al Diabetologia 2012 

* 

* 

* 

* sign jfr med baseline inom gruppen 
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Västkost 

* 

* sign jfr med baseline inom gruppen 



Inom grupperna vid 6 månader jämfört med start hade  

 

Lågfettgruppen LDL kolesterol som gick från 2.36 ±0.65 

till 2.31 ±0.76 mmol/l, p= 0.7 

 

HDL kolesterol som gick från 1.08 ±0.29 till 1.10 ±0.30 

mmol/l, p= 0.4 
 

Högfettgruppen LDL kolesterol som gick från 2.61 ± 0.84 

till 2.49 ±0.75 mmol/l, p= 0.4 

 

HDL kolesterol som gick från 1.13 ±0.33 till 1.25 ±0.47 

mmol/l, p= 0.02 



Sammanfattning Västkost-studien 

 

 

 

"trots 4kg viktnedgång så når man varken bättre blodfetter 

eller blodsocker om man går ned i vikt med lågfettkost 

enligt tallriksmodellen" 



Iris Shai, R.D. et al. NEJM 2008 Volume 359:229-241 

Jämförelse mellan låg-fett, medelhavs-diet och hög-fett kost 



©2012 by American Society for Nutrition 

Sucrose-sweetened beverages increase fat storage in the 
liver, muscle, and visceral fat depot: a 6-mo randomized 
intervention study 
 
Maersk M et al. Am J Clin Nutr 2011;95:283-289 
 

Var hamnar det fett kroppen 

bildar om man konsumerar 

för mkt kalorier? 

Cola      mjölk   dietC     vatten 

Cola      mjölk   dietC     vatten 

Cola      mjölk   dietC     vatten 

bukfetma 

lever 

muskel 





Apropå medelhavsområdet, hur är det med betydelsen av 
alkoholintag (den fjärde makronutrienten)? 
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Total död 

       Kranskärlsdöd 

983 Typ 2 diabetiker, 68 år vid starten, 12 års uppföljning 

 Valmadrid et al., JAMA, Juli 1999 



Sammanfattning 

Kolhydrater höjer inte bara sockret utan ökar också lever- och 

visceral fetma om det konsumeras i överskott  

 

I flera studier har lågfettkost jämfört med att äta mindre 

kolhydrater visat såväl mindre effektiv viktnedgång som 

mindre förmånliga nivåer av riskmarkörer. 

 

Lågfettkost i både WHI studien och i PREDIMED gav ökad 

sjuklighet (!) i grupper med hög kardiovaskulär risk 

 

Skall du ta bort något i kosten- ta bort kolhydrater (och 

mellanmål förstås)! Det kostar energi att producera dessa, och 

det kan ligga bakom att vikten då minskar lättare. Kolhydrater 

är den makronutrient som inte mättar och som inte är 

essentiell. 

Flera komponenter i de "officiella" kostråden är 

felaktiga och leder till mer sjuklighet! 



Från Livsmedelsverkets hemsida   
2013 05 25 

 
Fett 

Intaget av mättade och transfettsyror bör begränsas till omkring 10 % av 

energiintaget (E%). 

Minskad konsumtion av livsmedel rika på mättade fettsyror leder i 

allmänhet till en minskning av intaget av kolesterol. De mättade fettsyrorna 

laurinsyra, myristinsyra, palmitinsyra samt transfettsyror och kolesterol 

höjer LDL-kolesterolnivåerna i serum, som är en stark riskfaktor för 

kranskärlsjukdom. För att minska risken för kranskärls-sjukdom är det 

viktigast att minska intaget av dessa fettsyror. En begränsning av det totala 

fettintaget är dock viktigt för att minska risken för fetma. Det gör det också 

möjligt att öka konsumtionen av livsmedel med lågt fettinnehåll vilka 

samtidigt är rika på näringsämnen och andra ämnen, som kan vara 

betydelsefulla för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och cancer. 

 

"klarläggande" 

Livsmedelsverket rekommenderar att ungefär en tredjedel av 

energiintaget, 25-35 %, ska komma från fett, 10-20 % från 

protein och 50-60% från kolhydrater. 


