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Denne bog er dedikeret 
de mange mennesker, 

der forsøgte at spise sundt, 
men som blev syge, 
fordi vi allesammen 

tog fejl.
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Hvem skal man stole på?

Kan du huske dengang, der var rygeafdeling på de bagerste rækker 

i flyvemaskinerne? Det var indrettet så smart, at rygeafdelingen nemt 

kunne tilpasses hvor mange rygere der var på hver enkelt afgang. For 

der var ingen afskærmning. Det usmarte var bare, at røgen hurtigt kun-

ne lugtes i hele flyet. I dag kan vi næsten ikke forstå, at det var sådan. 

Tiderne flytter sig, vi bliver klogere og heldigvis for det.

 I forhold til mad og sundhed bliver vi også hele tiden klogere. Det kan 

bare være utrolig svært for ny viden at slå igennem. Måske bliver du fru-

streret og forvirret hver gang, du åbner en avis eller et ugeblad og læser 

om nye kostråd og anbefalinger til diabetikere, og når du får at vide, at 

noget er farligt den ene dag og harmløst den næste. 

Undrer du dig over, hvorfor ”de kloge hoveder” 

dog ikke bare kan blive enige?

Eller har du måske helt opgivet at gennemskue, hvad der er op eller 

ned? Det kan jeg godt forstå.

 Det er ikke nemt at vide, hvem vi skal stole på, og hvad vi skal tro. Og 

desværre er det ikke al forskning, der bliver lavet for at finde sandheden 

og hjælpe dig til at blive sund og rask.

 I efteråret 2016 skrev New York Times om en undersøgelse, hvor en 

gruppe forskere havde gennemgået cirka 60 videnskabelige studier fra 

2001 til 2016, der alle handlede om, hvorvidt sodavand øger risikoen for 

overvægt og diabetes.1 
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 De 26 af disse 60 studier, altså næsten halvdelen, viste, at sodavand 

ikke øger risikoen for overvægt, diabetes og dårligt helbred. Problemet 

er bare, at samtlige af disse studier var lavet af forskere, der har økono-

miske interesser i sukker- og sodavandsindustrien.

 Resten af studierne, alle lavet af uafhængige forskere, viste tydeligt, 

at sodavand øger risikoen for overvægt og diabetes.

 Udfordringen er, at medierne elsker at bringe gode historier. Og at 

det kan være svært at gennemskue hvilke interesser, der er på spil. 

Svært for videnskabsfolk og helt umuligt for almindelige mennesker!

Ernæringsforskning

En anden vigtig grund til, at der er så stor usikkerhed om, hvad der er 

godt og skidt at spise, er, at det er rigtig svært at lave god forskning om 

kost og ernæring. 

 Man har forsøgt at overføre forsknings standarderne fra medicinal-

forskningen, men det er en del mere kompliceret at forske i mad. I me-

dicinforsøg har man en gruppe, der får medicin og en gruppe, der får 

placebo (snydepiller). Ingen ved, hvem der får hvad. I kostforsøg kan 

man ikke give den ene gruppe placebo og sørge for, at de ikke får det, 

man undersøger. Vi kan for eksempel ikke undgå, at de får fedt eller C-

vitamin overhovedet. 

 Skal man være 100 % sikker på, hvad forsøgsdeltagerne spiser i de 

forskellige grupper, man sammenligner, skal man udlevere al deres 

mad. Det betyder store omkostninger, lavt deltagerantal og meget kort 

varighed. Og noget helt andet er, at der altid mangler penge til forsknin-

gen, fordi man ikke kan tage patent på fedt eller andre næringsstoffer. 

 Disse udfordringer med forskningen gør det svært at konkludere no-

get som helst, men jeg gør et forsøg alligevel. Det, du bliver præsente-

ret for i denne bog, bygger både på mine egne erfaringer, erfaringer fra 

de mange diabetikere jeg har hjulpet de seneste år og på min tolkning 

af den forskning, vi har tilgængelig i dag. Jeg er stor fan af forskning, 

men samtidig har jeg også en filosofi om, at noget godt kan være sandt, 

uden det er bevist i et forskningsstudie. Hvis jeg mærker at noget er 

godt for min krop, så er det sådan set sandhed nok for mig.
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 Man kan altid konkludere, at vi mangler mere forskning og på den 

baggrund undlade at konkludere noget som helst. Den løsning mener 

jeg, at Sundhedsstyrelsen har valgt i tilfældet med mad til diabetikere. 

De efterlyser studier af den langsigtede konsekvens af at spise mere 

fedt, men de studier kommer aldrig. Blandt andet fordi det som sagt 

er næsten umuligt at køre et godt ernæringsstudie mere end et par år, 

fordi det er så omfattende. 

 Heldigvis kommer der hele tiden ny forskning, og vi bliver hele tiden 

klogere. Der er faktisk masser af ny viden tilgængelig omkring mad til 

diabetikere, og denne bog er mit bedste bud på en konklusion på bag-

grund af den forskning og erfaring, vi har i dag. 

Nyt kan være svært

Inden du kaster dig over at læse bogen, skal du lige have en advarsel. 

Det kan nemlig være frustrerende at lære en ny sandhed at kende, fordi 

det betyder, at du bliver nødt til at slippe det, du lige nu tror på, er sand-

heden. 

 I starten kan du komme til at føle dig opgivende, at det er uoversku-

eligt, og at du står med flere spørgsmål end svar. 

Som Einstein engang så klogt sagde, så kan vi ikke  

løse vores problemer med den samme tankegang,  

vi brugte til at skabe dem med. 

Hvis vi vil løse vores problemer med Type 2 diabetes, så er det på høje 

tid, at vi begynder at tænke på en anden måde. 

 Jeg ved, at det er yderst frustrerende, når det bliver tydeligt, hvad 

der er galt med det behandlingssystem, du ufrivilligt er en del af. Og du 

kommer i et stort dilemma, om du virkelig skal gå imod lægens, syge-

plejerskens og diætistens råd om mad og livsstil. Men jeg synes selv-

følgelig, at du skal tage chancen, fordi jeg ved, at denne bog kan blive 

livsforvandlende for dig og potentielt give dig mange flere gode år at 

leve i.
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Jeg tvivler ikke et øjeblik på, at denne nye viden 

vil kunne revolutionere behandlingen af diabetes.

Der tegner sig nemlig to massive problemer med den måde, vi behand-

ler Type 2 diabetes i dag:

1. For det første kan vi ikke helbrede en livsstilssygdom med medicin! 

2. For det andet, og nok endnu værre, så bliver vi ved med at anbefale 

diabetikere en livsstil, som heller ikke helbreder dem! 

Begge dele er med til at gøre Type 2 diabetes til en kronisk sygdom.

 I bogens første del redegør jeg for, hvad der sker i kroppen, når den 

udvikler diabetes, og hvorfor din medicin kun er symptombehandling. 

Du lærer, at medicinen ikke fjerner årsagen til problemerne, og derfor 

bliver sygdommen kronisk, selvom den ikke behøver at være det. 

 I bogens anden del giver jeg dig historien bag de kostråd, du får som 

diabetiker i dag. Du finder ud af, at de slet ikke giver mening, og at der 

er en anden og langt mere effektiv vej at gå. Når du har læst del 1 og 2, 

forstår du baggrunden for de to problemer, jeg skitserede ovenfor, og at 

det er på tide at gøre noget andet. 

For heldigvis er der andet, du kan gøre!

Hvis du er klar til at tage ansvar, så kan du undgå, at din diabetes udvik-

ler sig til de frygtede følgesygdomme i fremtiden. I bogens tredje del 

får du mine 9 Trin til at spise dig fri for diabetes. Ved at følge disse 9 Trin 

kan du sænke dit blodsukker og medicinbehov helt naturligt og ganske 

effektivt. 

 Før vi for alvor går i kødet på bogens første del, skal du her i introduk-

tionen lære, at du ikke er alene med din sygdom. Og hvis du nogensin-

de har følt, at det er din egen skyld, at du er blevet ramt, så får du også 

taget denne skyldfølelse af dine skuldre. Du får håbet for fremtiden til-

bage, når jeg forklarer dig, at Type 2 diabetes for langt de fleste ikke 

behøver være en kronisk sygdom. Du får også serveret bogens vigtigste 
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pointer allerede her i introduktionen, fordi jeg vil være sikker på, at du 

ikke går glip af viden, der rent faktisk kan forlænge dit liv.

Der var engang en sygdom, der blev 
kaldt gammelmandssukkersyge
Da jeg var barn, kaldte vi unger min farfar for ”Kaffetønden”. Det var må-

ske ikke det mest flatterende øgenavn, men han elskede sin kaffe, og så 

var han en stor, rund mand. Ikke mindst set fra børnehøjde.

 Mange år senere, en septemberdag i 2011, kørte jeg i en taxa med 

min farfar hjem til hans plejehjem. Vi var på vej tilbage fra min farmors 

begravelse; hans kone gennem næsten 60 år. Men han var forvirret og 

spurgte flere gange: ”Hvor er Jenny henne?” Han var svært dement og 

havde allerede glemt alt om begravelsen. Han anede heller ikke, hvem 

jeg var. 

 Oplevelsen sidder dybt i mig, fordi det var en så umenneskelig og 

håbløs situation. Dengang vidste jeg ikke, at demens var tæt forbundet 

med Type 2 diabetes, som min farfar havde haft i mange år. I starten fik 

han at vide af sin læge, at han ikke blev gammel, hvis ikke han ”satte 

kufferten”, altså tabte nogle kilo. Men han fik aldrig hjælp til det og blev 

bare større og større med årene. 

Lægen fik dog ikke ret. For selv om min farfar ikke tabte sig,  

så blev han alligevel gammel.

På trods af en enkelt blodprop var hans hjerte stærkt, men sukkeret 

satte sig i hans hjerne. De sidste mange år han levede, forsvandt han 

langsomt. Af en eller anden årsag var det primært hans hjerne og ikke 

hans hjerte, der tog skade af sukkersygen. 

 Det, vi i dag kalder Type 2 diabetes, hed, som du nok ved, gam-

melmandssukkersyge før i tiden. Det var typisk ældre mænd som nu 

min farfar, der blev ramt; deraf navnet. Men siden dengang er gammel-
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mandssukkersyge begyndt at ramme folk tidligere og tidligere. I dag 

oplever vi endda også, at børn rammes af sygdommen. Og det er hel-

ler ikke længere primært mænd, der bliver ramt. Rigtig mange kvinder 

rammes også. Derfor gav det på et tidspunkt ikke længere mening at 

kalde sygdommen for gammelmandssukkersyge, og navnet blev skif-

tet til Type 2 diabetes.

 Men har du tænkt over, at det stadig er den samme sygdom på trods 

af navneskiftet? Og med det i baghovedet kan man godt få mistanke 

om, at der er et eller andet, der er gået galt undervejs. Et eller andet vi 

ikke helt har styr på. 

Historien om  
diabetesepidemien
Hvert minut er der to mennesker et sted i verden, der får amputeret et 

ben på grund af diabetes.2 Samtidig er der syv andre mennesker, der 

dør af diabetes eller følgeskaderne fra forhøjet blodsukker.3 

 Diabetes er en sygdom, der kommer snigende, uden du mærker 

den. Bliver den ikke behandlet, kan den i værste fald føre til amputatio-

ner, grå stær og blindhed, nyrefejl, hjertekarsygdom og en lang række 

andre følgesygdomme, der ikke er slet så alvorlige, men som slider 

hårdt på livskvaliteten.

 Diabetes har de sidste 30-40 år spredt sig som en steppebrand ver-

den over. Tilbage i 1980 var der 108 millioner mennesker verden over, 

der led af diabetes. Det tal var i 2014 steget til 422 millioner. Og det går 

stadig opad. Situationen er værst i u-landene, hvor op mod 80 % af ver-

dens diabetikere lever. I disse lande er behandlingen ikke så god som 

i Danmark, og flere dør i dag af diabetes end af HIV, tuberkulose og 

malaria tilsammen.4

 Men selvom udviklingslandene er hårdt ramt, går vi bestemt ikke 

ram forbi her i Danmark. Tal fra Diabetesforeningen viser, at mindst hver 

10. dansker har diabetes eller prædiabetes, hvilket betyder, at de har 
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lettere forhøjet blodsukker og er godt på vej til at udvikle diabetes.5 Hver 

tiende svarer til mere end en halv million mennesker bare her i Dan-

mark! Så hvis du er ramt, er du bestemt ikke alene. 

Antal diabetikere i USA (millioner). Data fra Statista.com.6

Som sagt har der ikke altid været så mange diabetikere i verden. På gra-

fen kan du se udviklingen i USA fra 1980 til 2015. Hver søjle viser antal 

millioner diabetikere i USA for hvert år fra 1980 til 2015. Det er tydeligt, 

hvilken vej det er gået. I 1980 var cirka 5,5 millioner ramt, hvor der i 2015 

var 23,4 millioner mennesker med diabetes. Oven i hatten regner man 

med, at flere end syv millioner har diabetes uden at vide det. Yderligere 

84 millioner har prædiabetes. I Danmark tegner der sig det samme bil-

lede. Der kommer årligt flere og flere diabetikere. 

 Tag lige et kig mere på grafen. Hvis du kigger efter, vil du sikkert 

lægge mærke til, at antallet lå sådan nogenlunde stabilt frem til slutnin-

gen af firserne/start halvfemserne, og så skete der et eller andet, der fik 

tallene til at skyde i vejret. 

 Nogen vil mene, stigningen skyldes, at vi blev bedre til at behandle, 
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