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STATENS	  BEREDNING	  FÖR	  
MEDICINSK	  UTVÄRDERING	  	  

Sidfot	  

Slutsatser	  om	  livsmedel,	  drycker,	  koster-‐	  
barnperspek=v	  	  
	  

Carl-‐Erik	  Flodmark	  
	  ”Mat	  vid	  fetma”	  	  
	  
	  
	  

Slutsatser	  rörande	  råd	  om	  

•  Viktnedgång	  hos	  barn	  och	  ungdomar	  
–  Högre	  intag	  av	  mejeriprodukter	  (i	  första	  hand	  mjölk)	  kan	  leda	  =ll	  

viktnedgång	  
–  Koster	  med	  evidens	  hos	  vuxna	  har	  o=llräckligt	  underlag	  för	  barn	  

•  Bakgrund	  =ll	  kunskapsluckor	  
–  Krav	  på	  koster	  hos	  personer	  under	  18	  år	  (barn)	  
•  Inga	  långsik=ga	  effekter	  på	  pubertet	  eller	  längd=llväxt	  
•  Epstein	  1993	  Am	  J	  Dis	  Child	  (ej	  enkel	  interven=on)	  

–  Traffic	  light	  diet	  

–  Barninterven=oner	  
•  Råd	  om	  komplexa	  program,	  kost,	  mo=on,	  beteende	  bidrar	  =ll	  
aV	  studier	  om	  specifika	  koster	  saknas	  
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Slutsatser	  

•  Viktnedgång	  hos	  vuxna	  
–  Högre	  intag	  av	  mejeriprodukter	  (i	  första	  hand	  mjölk)	  kan	  leda	  

=ll	  viktnedgång	  
–  Minskad	  intag	  av	  söta	  drycker	  kan	  leda	  =ll	  viktnedgång	  

•  Insjuknande	  i	  diabetes	  hos	  vuxna	  
–  Högre	  hos	  dem	  som	  dricker	  söta	  drycker	  

•  O=llräckligt	  underlag	  rörande	  söta	  drycker	  hos	  barn	  
vid	  fetma	  

•  Flera	  stora	  studier	  har	  dock	  visat	  aV	  råd	  om	  aV	  
undvika	  söta	  drycker	  minskar	  insjuknandet	  i	  fetma	  hos	  
barn	  
–  Malik	  2006	  Am	  J	  Clin	  Nutr	  

Söta	  drycker	  

•  Söta	  fruktdrycker	  är	  kopplade	  =ll	  en	  ökad	  risk	  för	  
diabetes	  (begränsat	  underlag;	  ++00)	  

•  Underlag	  saknas	  rörande	  annan	  sjuklighet	  än	  diabetes,	  
dödlighet	  och	  livskvalitet	  

•  Drycker	  sötade	  med	  aspartam	  leder	  =ll	  viktminskning	  
(måVligt	  starkt;	  +++0)	  

•  Reduk=on	  av	  söta	  drycker	  är	  kopplat	  =ll	  viktminskning	  
och	  minskat	  blodtryck	  (begränsat	  underlag;++00)	  

Mejeriprodukter	  

•  Saknas	  underlag	  rörande	  dödlighet,	  sjuklighet	  eller	  
livskvalitet	  

•  Tillägg	  av	  mejeriprodukter	  =ll	  en	  energirestrik=v	  kost	  
ger	  minskad	  vikt	  och	  minskat	  åldersjusterat	  BMI	  (BMI-‐
SDS)	  hos	  barn	  med	  fetma	  e`er	  36	  mån	  (måVligt	  starkt,	  
+++0)	  
–  Även	  viktnedgång	  hos	  vuxna	  e`er	  6-‐12	  mån	  (måVligt	  starkt,	  ++

+0)	  
–  Även	  minskat	  midjeomfång	  hos	  vuxna	  (6-‐12	  mån)	  och	  barn	  (36	  

mån),	  (måVligt	  starkt,	  +++0)	  
–  Även	  minskat	  kroppsfeV	  hos	  vuxna	  och	  möjlig	  effekt	  hos	  barn	  

e`er	  12	  månader	  men	  ej	  36	  mån	  (måVligt	  starkt	  +++0)	  
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VaKen	  

•  Saknas	  underlag	  rörande	  dödlighet,	  sjuklighet	  och	  
livskvalitet	  

•  Intag	  av	  mer	  än	  1	  liter	  vaVen	  per	  dag	  minskar	  
kroppsvikt,	  midjeomfång	  och	  kroppsfeV	  (o=llräckligt,	  
+000)	  

•  Avsaknad	  av	  effekt	  på	  barn	  med	  fetma	  i	  en	  
skolpopula=on	  när	  dricksvaVen	  ges	  i	  skolmiljö	  
(begränsat,	  ++00)	  

DefiniMon	  av	  barnfetma	  

•  Defini=on	  enligt	  Cole	  -‐ålderberoende	  
•  CDC	  97	  percen=len	  eller	  BMI	  ±	  2SD	  över	  Coles	  nedre	  

gräns	  
•  BMI-‐SDS	  ger	  ålderjusterat	  BMI	  
•  KroppsfeV	  mäV	  med	  BIA	  (Body	  Impedance	  

Assessment)	  eller	  DXA	  (Dual	  energy	  X-‐ray	  Absorp=on)	  
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Fetma	  hos	  barn	  

•  1986-‐2011	  
– 1%	  =ll	  7-‐8%	  

•  Levelling-‐off?	  
•  Ökande	  trend	  enligt	  senare	  siffror	  
•  Ökad	  risk	  för	  hjärtkärlsjukdom	  
•  Även	  diabetes	  enligt	  senare	  studier	  
•  Behandlas	  med	  kombinerad	  interven=on	  
–  Familjeterapi	  
–  Beteendeterapi	  
–  Läkemedel	  saknas,	  kirurgi	  pågående	  studier	  

Bakgrund	  söta	  drycker	  

•  Blackburn	  1997	  RCT	  	  
–  Bibehållen	  viktnedgång	  (+++0)	  

•  Chen	  2010	  OBS	  
–  Vikt	  (++00)	  
–  Blodtryck	  (++00)	  

•  Palmer	  2009	  OBS	  
–  Diabetesrisk	  (++00)	  

Blackburn	  

•  163	  kvinnor	  med	  fetma	  
– Med	  aspartamsötade	  livsmedel	  och	  drycker	  
– Utan	  

•  Ak=v	  viktreduk=on	  19	  veckor	  
•  1	  årigt	  underhållsprogram	  
•  Uppföljning	  e`er	  2	  år	  
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Sidfot	  

Chen	  

•  18	  månaders	  RCT	  
•  Beteendeinterven=on	  på	  blodtryck	  
•  810	  män	  och	  kvinnor	  25-‐79	  år	  
•  Söta	  drycker	  studerades	  i	  kvar=ler	  och	  reduk=on	  av	  

söta	  drycker	  gav	  viktminskning	  och	  lägre	  blodtryck	  i	  
form	  av	  eV	  dos-‐respons	  samband	  -‐	  observa=onsstudie	  

Palmer	  2009	  

•  Observa=onsstudie	  av	  43	  960	  individer	  varav	  12	  500	  
med	  fetma	  

•  Afroamerikanska	  kvinnor	  
•  Ökat	  intag	  av	  söta	  drycker	  ökade	  diabetesrisken	  e`er	  6	  

år	  
•  80%	  sötade	  fruktdryck	  20%	  osötat	  
•  Subgruppsanalys	  för	  individer	  med	  fetma	  
•  Sötade	  fruktdrycker	  
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Bakgrund	  vaKen	  

•  Muckelbauer	  2009	  Kluster	  RCT	  
–  Ingen	  minskad	  fetma	  (++00),	  begränsat	  stöd	  för	  
avsaknad	  av	  effekt	  

•  Stookey	  2008	  OBS	  
–  Kroppsvikt	  (+000)	  
– Midjeomfång	  (+000)	  
–  KroppsfeV	  (+000)	  

Muckelbauer	  

•  17	  indexskolor	  jämfördes	  med	  15	  kontrollskolor	  i	  två	  
städer	  i	  Tyskland	  i	  socialt	  belastade	  områden	  

•  FriV	  kylt	  kolsyrat	  vaVen	  i	  automater	  och	  friV	  vaVen	  på	  
flaska	  i	  eV	  års	  =d	  

•  Informa=onsmaterial	  =ll	  lärare	  samt	  4	  st	  lek=oner	  
•  Barnen	  var	  8-‐9	  år	  
•  Förhindrade	  utveckling	  av	  fetma	  men	  ingen	  effekt	  på	  

de	  som	  redan	  var	  övervik=ga	  eller	  feta	  

Stookey	  

•  RCT	  på	  311	  kvinnor	  25-‐50	  år	  gamla	  
•  Fyra	  koster	  
–  Atkins,	  Zone,	  LEARN,	  Ornish	  

•  Subgruppsanalys	  173	  
–  Mindre	  än	  1	  liter	  per	  dag	  
–  Ökat	  =ll	  minst	  1	  liter	  per	  dag	  
–  Uppföljning	  vid	  2,	  6	  och	  12	  månader	  

•  Signifikant	  minskad	  kroppsvikt,	  midjeomfång	  och	  
kroppsfeV	  
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Mejeriprodukter	  

•  Kelishadi	  2009	  RCT	  
–  BMI	  SDS	  barn	  (+++0)	  
–  Midjeomfång	  (+++0)	  
–  KroppsfeV	  (+++0)	  

•  Thompson	  2005	  RCT	  +	  Zemel	  2004	  +	  Zemel	  2005	  
–  Vikt	  (+++0)	  
–  Midjeomfång	  (+++0)	  
–  KroppsfeV	  (+++0)	  

•  Thompson	  2005	  
–  Total	  kolesterol	  (+000)	  
–  Fasteglukos	  (++00)	  

Mejeriprodukter	  forts	  

•  Thompson	  2005	  +	  Zemel	  2004	  
–  LDL	  kolesterol	  (+++0)	  
–  HDL	  kolesterol	  (+++0)	  
–  Triglycerider	  (++00)	  

•  Thompson	  2005	  +	  Zemel	  2005	  
–  Fasteinsluin	  (+++0)	  

Kelishadi	  

•  RCT	  med	  120	  förpubertala	  barn	  randomiserades	  =ll	  tre	  
grupper	  
–  Energirestrik=v	  kost	  med	  hög	  kalciumhalt	  (>800	  mg/dag)	  
–  Energirestrik=v	  kost	  utan	  råd	  om	  mejeriprodukter	  
–  Ingen	  kostrekommenda=on	  

•  Uppföljning	  två	  gånger	  per	  år	  i	  tre	  år	  
•  Medelålder	  5,5	  år	  vid	  starten	  
•  All	  barn	  hade	  fetma	  
•  Interven=on	  6	  mån	  
–  Minskat	  midjeomfång	  
–  Minskat	  BMI	  SDS	  
–  KroppsfeV	  
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Thompson	  

•  RCT	  där	  90	  individer	  randomiserades	  =ll	  tre	  olika	  
koster	  under	  48	  veckor	  
–  Extra	  rik	  på	  mejeriprodukter	  (>1400	  mg/dag)	  
–  Rik	  på	  mejeriprodukter	  (>800	  mg/dag)	  
–  Extra	  rik	  på	  mejeriprodukter	  (>1400	  mg/dag)	  +	  fiber	  +	  lågt	  GI	  

•  Lika	  effekt	  på	  vikt	  för	  kosterna	  rika	  på	  mejeriprodukter	  

Zemel	  2004	  

•  41	  vuxna	  fick	  energirestrik=on	  under	  24	  veckor	  
däre`er	  randomisering	  =ll	  
–  Standard	  400-‐500	  mg	  kalcium/dag	  
–  Rik	  på	  mejeriprodukter	  >800	  mg	  kalcium/dag	  
–  Mycket	  rik	  >1200-‐1300	  mg	  kalcium/dag	  

•  Reduk=on	  av	  kroppsvikt	  
•  Minskad	  bålfetma	  mäV	  med	  DXA	  

Zemel	  2005	  

•  Två	  RCT	  hos	  afrikanska	  amerikaner	  
–  43	  individer	  fick	  500	  resp	  1200	  mg	  kalcium	  per	  dag	  
–  36	  individer	  fick	  samma	  koster	  +	  energirestrik=on	  

•  26	  veckors	  interven=on	  
•  RCT	  1	  
–  Minskat	  kroppsfeV,	  bukfetma,	  insulin	  och	  blodtryck	  

•  RCT	  2	  
–  Viktnedgång	  sign	  i	  bägge	  grupperna	  störst	  i	  gruppen	  med	  högst	  

kalcium	  
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Metanalys	  för	  vikt	  

KUNSKAPSCENTRUM	  FÖR	  
HÄLSO-‐	  OCH	  SJUKVÅRDEN	  
	  
www.sbu.se	  

Sidfot	  


