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Sigraðu sykurinn
– árvekni vegna sykursýki 2
Heilsan er dýrmæt og okkur ber að gera það sem í okkar valdi
stendur til að varðveita hana. Nú stendur yfir árvekniherferð til að
auka vitund okkar á því hvernig sykursýki af tegund 2 getur skaðað
heilsuna, hvað við getum gert til að fyrirbyggja sjúkdóminn, greina
hann og meðhöndla. Skaðinn sem sykursýkin veldur er lúmskur og
því ástæða til að kynna sér málið vel.
Samkvæmt áætlun Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar eru um
23.000 Íslendingar með sykursýki af tegund 2 og ef marka má tölur frá Bandaríkjunum og Bretlandi má gera ráð fyrir að um 80.000
til viðbótar hafi það sem erlendis er nefnt forstig að sykursýki (e.
prediabetes) sem veldur meðal annars aukinni áhættu á sykursýki
2, hjartaáföllum og heilablóðföllum. Á hverju ári þróa um 5-10%
þess hóps með sér sykursýki.
Í ljósi þessa hafa Bandaríkin, Bretland og önnur nágrannalönd
hafið umfangsmikil inngrip í þeim tilgangi að greina einstaklinga í
aukinni áhættu á lífsstílstengdum sjúkdómum og bjóða upp á lífsstílsmeðferð í forvarnarskyni. Umfangsmesta dæmið um slíkt er
bandaríska námskeiðið National Diabetes Prevention Program
(NDPP). Sú meðferð byggir á um tveggja áratuga rannsóknum og
reynslu sem sýna meðal annars að ef einstaklingum í þessum
áhættuhópi er boðið upp á skipulagða og gagnreynda lífsstílsmeðferð sem hefur það að markmiði að bæta mataræði, auka
hreyfingu, vinna að hugrækt og stefna að 5-7% þyngdartapi hjá
einstaklingum í yfirþyngd lækkar áhætta á sykursýki um 60-70%

Tryggvi Þorgeirsson

Erla Gerður Sveinsdóttir

þegar litið er til þriggja ára. Áhrifin haldast einnig til langs tíma,
þannig eru um 27% minni líkur á sykursýki 15 árum eftir meðferð.
Auk þess að lækka blóðsykur og draga úr hættu á sykursýki 2 hefur
meðferðin jákvæð áhrif á aðra helstu áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma, svo sem ofþyngd, blóðþrýsting og blóðfitu.
Undirrituð, sem bæði eru læknar og lýðheilsufræðingar, hafa það
sameiginlega áhugamál að bæta heilsu landans. Því höfum við með

samstarfsfólki okkar í Heilsuborg og SidekickHealth þróað og aðlagað ofangreint námskeið í mismunandi útfærslum til að vinna
með þá þætti sem fyrirbyggja sykursýki og eru einnig nauðsynlegur
þáttur í meðferð sjúkdómsins. Verkefnið er unnið í samvinnu við
SÍBS með styrk úr Lýðheilsusjóði.
Til mikils er að vinna. Alltaf er best að fyrirbyggja heilsubrest ef
þess er kostur en ekki er síður mikilvægt að finna rétta meðferð við
þeim heilsuverkefnum sem upp koma á lífsleiðinni. Við hvetjum þig
til að fara inn á heimasíðu verkefnisins sigraðusykurinn.is þar sem
þú getur metið hvort þú gætir verið í áhættu á að fá sykursýki. Ef í
ljós kemur að auknar líkur eru á sykursýki hvetjum við þig til að
hefja forvarnaraðgerðir. Ef sykursýki greinist með blóðmælingu ber
að hefjast handa við að meðhöndla sjúkdóminn með markvissum
hætti og hindra fylgikvilla hans.
Þessi árvekni um sykursýki 2 sem nú er kynnt til leiks er samvinnuverkefni Heilsuborgar, SidekickHealth, SÍBS og Samtaka
sykursjúkra. Við vonum að þetta verkefni geti verið skref í að efla
vitund um mikilvægi heilbrigðs lífsstíls og hvað við getum gert,
hvert og eitt, til að varðveita heilsu okkar sem best. Gangi ykkur
vel.

Erla Gerður Sveinsdóttir, læknir og lýðheilsufræðingur,
yfirlæknir Heilsuborg,
Tryggvi Þorgeirsson, læknir og lýðheilsufræðingur,
framkvæmdastjóri SidekickHealth.

Hvað er sykursýki?
Sykursýki (e. diabetes) er efnaskiptasjúkdómur sem einkennist af of miklum sykri í blóðinu. Blóðsykurinn (glúkósi) er nauðsynlegt
brennsluefni fyrir frumur líkamans og til þess að hann nýtist sem orkugjafi þarf hann að komast úr blóðinu inn í frumurnar. Lykillinn í því
ferli er hormónið insúlín en það opnar blóðsykrinum leið inn í frumurnar. Insúlín er framleitt í briskirtlinum. Hið aukna sykurmagn í blóði
sykursjúkra getur stafað af minnkandi framleiðslu insúlíns eða af því að insúlínframleiðsla líkamans nýtist ekki. Sykursýki hefur lengst
af verið skipt upp í sykursýki af tegund 1 eða 2 en sykursýki sem fram kemur á meðgöngu er gjarnan nefnd sykursýki tegund 3.

Í

sykursýki af tegund 1 eyðileggjast þær
frumur í brisi sem framleiða insúlín. Sjúkdómurinn kemur oftast fram hjá börnum
og ungu fólki. Sjúkdómsgangurinn er
yfirleitt hraður, örfáar vikur og getur auk
þorsta, tíðra þvagláta og þreytu lýst sér með
kviðverkjum, uppköstum, hraðri öndun og sérkennilegri lykt úr vitum. Lyktin stafar af ketónum sem myndast vegna niðurbrots fitu sem líkaminn meltir í stað sykursins sem nýtist ekki.
Insúlínskorturinn er lífshættulegur og sjúkdómurinn þarfnast ævilangrar meðhöndlunar
með insúlíni. Heilbrigður lífsstíll er engu að síður stór hluti af meðferð sjúkdómsins og geta
einstaklingur með sykursýki tegund 1 nýtt sér
ráðleggingar sem hér koma fram á eftir samhliða lyfjameðferðinni.
Sykursýki af tegund 2 er mun algengari en
tegund 1 og beinum við sjónum okkar að henni
hér. Þar nýtist insúlínframleiðslan ekki sem
skyldi þegar aukið insúlínþol myndast í frumum líkamans. Segja má að insúlínið hafi þá tapað sínum lyklavöldum því þar hafa frumurnar
myndað ónæmi eða þol gegn insúlíni og sykurinn safnast upp í blóðinu í stað þess að komast inn í frumurnar og gefa þeim orku. Þetta
ferli gerist smám saman og greinist að jafnaði
síðar á lífsleiðinni. Áður var þessi tegund kölluð
fullorðinssykursýki en greinist nú æ oftar hjá
yngra fólki. Þegar frumurnar skortir orku er
brisið hvatt til að framleiða meira insúlín sem
það gerir en þreytist af áreynslunni og framleiðsla insúlíns í brisi minnkar eftir því sem
sjúkdómurinn gengur lengra. Þannig getur
skapast þörf á insúlínmeðferð hjá einstaklingum með tegund 2 líka. Þessi tegund var
áður kölluð insúlínóháð sykursýki en sú nafngift gefur villandi mynd af sjúkdómnum. Sykursýki af tegund 2 er vaxandi heilbrigðisvandamál um allan heim og mikilvægt er að greina
sjúkdóminn snemma til að rétt meðhöndlun
geti hafist. Þannig má draga verulega úr hættu
á fylgikvillum og auka bæði lífsgæði og lífslíkur.
Sykursýki tegund 3 eða meðgöngusykursýki
kemur oft fram á seinni hluta meðgöngu. Konan framleiðir ennþá insúlín en það virkar ekki
eins vel og áður en hún varð þunguð. Mataræði
og hreyfing er mikilvægur hluti meðferðar og
oft er nauðsynlegt að bæta insúlíni við meðferðina til að halda blóðsykurgildum innan eðlilegra
marka.
Hverjir eru í aukinni hættu á að fá sykursýki?
Margir þættir hafa áhrif á það hvort við fáum
sykursýki eða ekki. Sykursýki er að hluta tilkomin vegna erfða. Heilbrigður lífsstíll skiptir

þó verulegu máli bæði í að fyrirbyggja sjúkdóminn og meðhöndla hann þar sem offita,
hreyfingarleysi og óheppilegt mataræði skipta
verulegu máli bæði í tilurð og framgangi sykursýki af tegund 2. Fleiri þættir svo sem sýkingar
og samsetning þarmaflórunnar eru einnig talin
skipta máli og spennandi er að fylgjast með
rannsóknum á því sviði.
Hvernig getur sykursýki skaðað heilsuna?
Blóðsykursmagnið ræðst af samspili mataræðis, hreyfingar, blóðsykursframleiðslu lifrar
og magni nokkurra hormóna í blóðinu þar sem
insúlín er fremst í flokki. Of mikill blóðsykur er
skaðlegur og því er blóðsykursmagninu haldið
á þröngu bili undir eðlilegum kringumstæðum.
Sykursýki getur valdið hægfara skemmdum á
æðum og taugum og er því sterkur áhættuþáttur fyrir aðra sjúkdóma. Þar má telja æðakölkun
og meðfylgjandi hættu á t.d. heilablóðfalli og
hjartasjúkdómum svo og augnsjúkdóma,
nýrnasjúkdóma, taugaskemmdir og skert blóðflæði til fóta. Góðu fréttirnar eru þær að með
góðri blóðsykursstjórn má minnka verulega
framgang eða koma í veg fyrir fylgikvilla hjá
báðum tegundum sykursýki. Góð blóðþrýstingsstjórn og meðferð við blóðfituröskun er
einnig nauðsynlegur þáttur í baráttunni.

Sykursýki af tegund 2 kemur
frekar fram hjá einstaklingum sem
쎲 eiga ættingja með sykursýki
쎲 hafa fengið sykursýki á meðgöngu
쎲 eru of þungir
쎲 hafa of háan blóðþrýsting
쎲 eru með æðakölkun (t.d. hafa fengið
kransæðastíflu)
쎲 hafa of háar blóðfitur (kólesteról og
þríglýseríða)
Hægt er að fara inn á heimasíðuna
sigraðusykurinn.is og skoða hvort þú ert í
aukinni hættu á að fá sykursýki af gerð 2.

Helstu einkenni aukins blóðsykurs
쎲 þorsti
쎲 tíð þvaglát, þreyta
쎲 lystarleysi og þyngdartap
쎲 kláði umhverfis kynfæri
쎲 sýkingar í húð og slímhúð

Einkenni sykursýki
Verði blóðsykurinn of mikill skilst hluti sykursins út um nýrun og dregur með sér vatn. Því
eru einkenni um mikinn blóðsykur fyrst og
fremst þorsti og aukin þvaglát, hvort sem um er
að ræða tegund 1 eða tegund 2. Þannig getur
tapast mikil orka þar sem blóðsykurinn nýtist
ekki og getur leitt til þyngdartaps. Slappleiki
og þreyta geta einnig verið áberandi enda fá
frumur líkamans litla orku. Í sykursýki af tegund 2 er einnig algengt að finna fyrir sinadrætti, náladofa í fingrum og þrálátum sýkingum á húð eða slímhúð.
Meðferð og eftirlit
Meðferð við sykursýki felst í því að halda blóðsykri stöðugum þar sem alvarlegir langtíma
fylgikvillar ágerast eftir því sem blóðsykurinn
fær að sveiflast meira. Stundum er lyfjameðferð nauðsynleg en heilbrigður lífsstíll er
alltaf sá grunnur sem meðferðin byggist á. Eftirlitið beinist að því að greina fylgikvilla og
meðhöndla þá auk þess að styðja einstaklinga
til að halda góðri stjórn á blóðsykri og viðhalda
lífsgæðum.
Mataræði þar sem blóðsykri er haldið jöfnum
er kjarni meðferðarinnar. Mataræðið byggist á

lítið unnum, ferskum og næringarríkum mat.
Mikilvægt er að halda reglu á máltíðum þar
sem magn orku er í samræmi við orkunotkun.
Þannig tökum við tillit til hreyfingar og daglegra athafna og borðum meira fyrri part dags
en gefum meltingunni hvíld að kvöldi og yfir
nóttina. Við leitumst við að borða mat sem eykur blóðsykur hægt og gefur stöðuga orku.
Þannig byggjum við hverja máltíð upp með próteinum, góðri fitu og trefjum í aðalhlutverki. Að
jafnaði auka drykkir blóðsykur hraðar en föst
fæða og því leitumst við eftir að borða matinn
en ekki drekka hann. Drekkum vatn. Engin ein
tegund matar hefur alla þá næringu sem við
þurfum og því er fjölbreytni í fæðuvali nauðsynleg. Trefjar draga úr blóðsykurstoppum og eru
því nauðsynlegur hluti máltíða auk þess sem
þær eru taldar bæta þarmaflóruna okkar sem
aftur hefur góð áhrif á heilsuna. Mikið unnum
matvælum, viðbættum sykri og fínunnu kolvetni höldum við í algeru lágmarki.
Þyngdarstjórnun. Fyrir einstaklinga með
sykursýki sem eru of þungir er mikilvægt að
léttast um 5-10% af umframþyngd því fituvefurinn sjálfur er stór þátttakandi í þeirri efnaskiptavillu sem til staðar er hjá einstaklingum

Útgefandi Heilsuborg og SidekickHealth Umsjón Gyða Dröfn Tryggvadóttir Forsíðumynd StockPhoto Prentun Árvakur Landsprent ehf.

með aukinn blóðsykur og blóðfituröskun. Við
það að léttast eykst nýting og virkni insúlíns.
Mikilvægt er að líkaminn léttist á heilbrigðan
hátt og haldi vöðvamagni sínu en að fituvefur
og þá helst kviðfitan minnki en hún hefur mest
áhrif á efnaskiptin. Slíkt helst ekki endilega í
hendur við almennt þyngdartap en ef líkaminn
fær of litla orku eins og gjarnan tíðkast í hefðbundinni megrun er hætta á niðurbroti vöðva
og líkur á þyngdaraukningu að lokinni megrun
margfaldast auk þess sem samsetning líkamans
hefur ekki orðið heilbrigðari.
Hreyfing bætir einnig virkni insúlínsins og
hjálpar til við blóðsykurstjórnun. Öll hreyfing
skiptir máli og má gjarnan dreifast yfir daginn
því kyrrsetan sjálf er skaðleg. Auk þess er mikilvægt að byggja upp vöðva og bæta þol þannig
að fjölbreytt hreyfing sem hægt er að stunda
reglulega er mikilvægur hluti af meðferð
sykursýki.
Svefn og slökun. Svefntruflun og streita hafa
víðtæk áhrif á líkamsstarfsemina okkar. Regluleg slökun og endurnærandi svefn eru nauðsynlegur hluti af meðferð sykursýki. Þessi atriði
hafa meðal annars áhrif á hormónabúskapinn
okkar, blóðþrýstinginn og þyngdarstjórnina
sem allt eru stórir þættir í að halda blóðsykurkerfinu í jafnvægi.
Aðrir þættir heilbrigðs lífsstíls svo sem að
reykja ekki og hófleg notkun áfengis ef nokkur
á að sjálfsögðu við í meðferð sykursýki.
쎲 Höldum reglu á máltíðum yfir daginn,
hvílum meltingarveg um nætur.
쎲 Dreifum orkunni í samræmi við orkunotkun dagsins.
쎲 Borðum lítið unninn og fjölbreyttan mat.
쎲 Borðum prótein, góða fitu og trefjar í
hverri máltíð.
쎲 Borðum matinn en drekkum hann ekki,
drekkum vatn.
쎲 Höfum viðbættan sykur og fínunnin kolvetni í algeru lágmarki.

Þeir sem hafa sykursýki geta með skynsemi
lifað fullkomlega eðlilegu lífi og lært að stjórna
meðferðinni algjörlega sjálfir frá degi til dags,
stundum með hjálp heimamælinga á blóðsykri.
Mikilvægt er þó að vera í reglulegu eftirliti heilbrigðisstarfsfólks.
Erla Gerður Sveinsdóttir,
læknir í Heilsuborg.
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Það er freistandi að borða fyrir sálina
„Það er engin tilviljun að okkur
líkar vel sætt bragð, það er
okkur eðlilegt,“ segir Erla
Gerður Sveinsdóttir, yfirlæknir
Heilsuborgar, sem hér skoðar
með okkur hinar ýmsu hliðar
sykurneyslu.

stækkar fituvefurinn. Hann framleiðir sjálfur
ýmis hormón sem enn auka á þessa truflun
efnaskiptanna og enn meiri fitusöfnun á sér
stað. Þannig á langvinn streita stóran þátt í
tilurð bæði sykursýki og offitu.
„Við þurfum að spyrja okkur hvaðan öll
þessi langvinna streita kemur,“ segir Erla.
„Margir tengja ástandið við annríki og mikla
vinnu, sem vissulega á sinn þátt, en það er
svo ótal margt annað sem getur haldið okkur
í streitu. Til dæmis erfiðar heimilisaðstæður,
einelti, neikvætt sjálfstal, áföll sem hafa komið upp á lífsleiðinni og ekki verið unnið úr
sem skyldi,“ segir Erla.

L

íkami okkar hvetur og umbunar okkur þegar við innbyrðum sætu, sem
var hið besta mál í árdaga þegar
orka var af skornum skammti. Í dag
er líkaminn alveg eins stilltur, en aðstæður okkar allt aðrar þar sem framboð og
aðgengi að sætindum er gríðarlegt.
Strax í upphafi hvetur sæta bragðið af
brjóstamjólkinni hvítvoðunga til að nærast.
Sykur meltist hratt og orkan sem hann gefur
kemur fljótt, sem er mjög gott þegar hætta
steðjar að og við þurfum að bregðast við. Í
náttúrunni eru ætir hlutar plantna oftast sætir en eitur er frekar biturt þó að undantekningar séu þar á. Sæta bragðið kemur þannig
víða við sögu og hefur áhrif bæði á bragðlaukana okkar og þau kerfi heilans sem umbuna
okkur – með sitthvorum hættinum þó.
Enn bætist við að munnholið er mjög næmt
svæði sem skilar heilanum fljótt sterkum
skilaboðum. Sefjunarkerfi mannslíkamans
sem tengist munnholinu er mjög öflugt og
sem dæmi nota börn snuð til að finna þessa
sefjun. Á sama hátt veitir sætur moli stundarró en bara í örstutta stund. Það er því
freistandi að borða fyrir sálina. Afleiðingarnar eru ekki alltaf heillavænlegar því svo á
líkaminn eftir að vinna úr orkunni sem inn
kemur. Blóðsykursveiflurnar sem fylgja gera
illt verra og líkaminn kallar á meira af sykri.
Því það er alveg sama hvað við borðum mikið
fyrir sálina, hún lagast ekki við það og því er
mikilvægt að skoða aðrar leiðir, segir Erla.

Megrunarstreita er líka fitandi

Ljósmynd/Anna María Sigurjónsdóttir

Erla Gerður Sveinsdóttir, yfirlæknir Heilsuborgar, að störfum.

Heilsuborg veitir stuðning í
baráttunni við sykurinn

Markaðurinn nýtir sér veikleika okkar
Markaðsöflin þekkja vel hvernig okkur er
eiginlegt að bregðast við og nýta það til hins
ýtrasta með því að gera matvæli sætari og
auðvelda aðgengið að þeim á allan hátt. Neytendur geta lent í vítahring þar sem bragðlaukarnir þurfa sífellt meira af sykri til að
nema sæta bragðið, sveiflurnar í blóðsykri
hvetja til meiri neyslu, heilinn kallar á meira
til að ræsa umbunakerfið, í umhverfinu er
mikil streita og lífsins flækjur kalla á örlitla
ró – umhverfið æpir á okkur að innbyrða
meira, auðveldara, girnilegra, litríkara og
sætara.
Ef við erum komin í ógöngur með sykurneysluna í daglegu lífi okkar er ekkert annað í stöðunni en að snúa við. Sumir vilja taka
sykurinn út í einu skrefi – og þá um aldur og
ævi. Það fer ekki alltaf vel. Margir þekkja að
þegar eitthvað er bannað í mataræðinu langar mann enn meira í það. Erla segir að
það henti mörgum að fara jákvæðu leiðina að markmiðinu.
„Við setjum þá inn meira af
hollum mat og þá fjarar óhollustan smám saman út og
þörfin fyrir sæta
bragðið minnkar.“
Þannig lendi menn
ekki í togstreitu,
enda sé í góðu lagi

Margir þeirra sem glíma við offitu upplifa
viðvarandi neikvæð viðbrögð frá umhverfi
sínu. „Allir eiga að vera grannir og því miður
eru fitufordómar víða í þjóðfélaginu. Þetta
leiðir oft til þess að sjálfstalið verður neikvætt, viðkomandi upplifir að hann sé „aldrei
nógu góður“ en það muni ábyggilega lagast ef
hann léttist,“ segir Erla. Þannig hefst oft enn
eitt átakið, enn einn megrunarkúrinn sem í
reynd hvetur til fitusöfnunar vegna streitunnar sem fylgir megrun. Megrunarstreitan
vinnur í raun á móti árangrinum og eykur
enn á efnaskiptavandann. Þannig er megrun
fitandi á fjölmarga vegu.

Ljósmynd/Marinó Flóvent

Heilsuborg býður upp á alhliða lífsstílsnámskeið sem gagnast í baráttunni við sykurinn.

fyrir flesta að fá sér sætan mola af og til. Erla
segir að sú nálgun sé líkleg til að skila betri
árangri til lengri tíma litið en hver og einn
þurfi að finna sína leið. „Stöldrum aðeins við
og skoðum málið. Hvar er ég, hvert vil ég
fara, hverju vil ég breyta, hverju get ég
breytt, hvað get ég gert núna til að komast
einu skrefi nær áfangastaðnum? Við ættum
að stefna að því að lágmarka sykur og fínunnin kolvetni í daglegu fæði og láta okkur
líða vel með það, njóta matarins, leggja
áherslu á að halda heilsu og halda lífsgleðinni,
allt á okkar eigin forsendum. Það er leið sem
líkleg er til að endast,“ segir Erla.
Álag hækkar blóðsykur
En blóðsykurinn hækkar
ekki bara þegar við borðum sykur. Þegar hætta
steðjar að og streituviðbragðið fer í
gang streymir
blóðsykurinn
út úr forðageymslum
líkamans inn

í blóðið og gefur okkur aukna tímabundna
orku til að takast á við ógnina. En líkaminn
leitar alltaf jafnvægis. Insúlín er hormón sem
lækkar blóðsykurinn á ný og kemur þannig á
jafnvægi. Það hækkar í kjölfarið á hækkun
blóðsykursins til að koma orkunni inn í frumurnar til brennslu. „Vandinn er bara sá að
frumur líkamans hafa ekki endilega þörf fyrir alla orkuna sem losnaði úr læðingi og þá er
spurningin hvar er hægt að koma henni fyrir,“ segir Erla. „Jú – það eru hinar gestrisnu
fitufrumur sem taka við orkunni og geyma
hana vandlega.“ Margar aðrar frumur líkamans geta smám saman komið sér upp vörn
gegn þessu áreiti insúlínsins, svokölluðu
insúlínviðnámi, þannig að orkan kemst ekki
lengur inn í frumurnar eins og áður, blóðsykur hækkar og ferillinn að sykursýki er hafinn.
Streita er fitandi
Í dag lifa margir í langvinnu streituástandi.
„Þá truflast efnaskiptin og líkur aukast á að
við fáum sjúkdóma á borð við sykursýki,“
segir Erla. Þegar insúlínið er stöðugt hækkað
og aukin orka er send inn í fitufrumurnar

„Meðvitund um mikilvægi heilsunnar hefur
aukist og fólk vill gera það sem það getur
sjálft til að halda góðri heilsu eða vinna með
það sem þarf að laga,“ segir Erla. Þá er
mikilvægt að fá fagfólk með sér í lið. Sumum
dugar ráðgjöf til að koma sér af stað, aðrir
þurfa meðferð í lengri tíma og jafnvel hjá
fleiri en einum fagaðila í einu. „Reyndar er
það svo að þegar heilsan fer að bila eru oft til
staðar nokkur vandamál í einu til dæmis
verkir, svefnleysi og depurð eða hreyfingarleysi, streita og ofþyngd. Þá næst ekki
varanlegur árangur nema tekið sé á vandanum í heild sinni, þá er gott að eiga Heilsuborg í bakhöndinni.“ Með því að bjóða námskeið þar sem hreyfing, fræðsla og
einstaklingsráðgjöf fer saman náum við því
besta úr hverjum þætti. Í Heilsuborg leggjum við áherslu á að flétta þjónustuna saman
við daglega lífið.
Alhliða lífsstílsnámskeið
Heilsulausnir hafa verið vinsælasta námskeið
Heilsuborgar frá upphafi, um 4.000 manns
hafa sótt það gegnum tíðina. Námskeiðið er í
stöðugri þróun og er enn að eflast. Það er
nefnilega eitt að vita hvað maður þarf að gera
en annað að koma því inn í daglega lífið. Því
er lögð enn meiri áherslu á það hvernig auðvelt er að koma hlutunum í framkvæmd og
líða vel með það. Við höfum meðal annars
notað heilsuappið frá Sidekick inn í námskeiðin okkar sem gerir eftirfylgd auðveldari
og eykur fjölbreytni. Einnig höfum við bætt
inn nálgun sem er að bandarískri fyrirmynd
þar sem námsefnið var þróað fyrir einstaklinga sem greinast með forstig sykursýki
og hentar vel til að fyrirbyggja sykursýki en
það nýtist líka vel fyrir þá sem komnir eru
með sjúkdóma svo sem sykursýki, offitu eða
hjartasjúkdóma. Þessi nálgun fléttast vel inn
í Heilsulausnanámskeiðið okkar enda byggja
bæði þessi námskeið á bestu þekkingu sem
völ er á.
Nánari upplýsingar um Heilsulausnir:
https://heilsuborg.is/heilsulausnir/
www.heilsuborg.is

Gönguhópur Samtaka sykursjúkra
Gönguhópur Samtaka sykursjúkra hefur nú verið
virkur í sautján ár. Á þessum árum hafa verið
skipulagðar hálfsmánaðarlegar gönguferðir á
höfuðborgarsvæðinu og nágrenni þess. Þátttakendur hafa verið á öllum aldri en eiga það sameiginlegt að njóta stuttra gönguferða, hreyfa sig
með hóp og vera fróðleiksfúsir um nánasta umhverfið sitt.
Gengið er annan hvern sunnudag klukkan 13
yfir vetrartímann og annan hvern fimmtudag kl.
20 yfir sumartímann, að undanskildu vetrar- og
sumarfríi í júlí og desember.
Í göngunum hefur myndast góður kjarni sem
er duglegur að mæta. Hópurinn gengur um eina
og hálfa klukkustund þar sem hver og einn
gengur á sínum hraða. Á göngunum þykir notalegt að fara yfir mál líðandi stundar, skrafa og
njóta samverunnar.
Við hvetjum nýja göngufélaga til að bætast í
hópinn og taka með sér vini og vandamenn. Allir

Dagskrá:
20. janúar Ellingsen, Grandagarði
3. febrúar Kjarvalsstaðir við Flókagötu
17. febrúar Grensáskirkja, Háaleitisbraut 68
3. mars Hallgrímskirkja, Skólavörðuholti
17. mars Langholtsskóli, Holtavegi 23
31. mars Grótta, Seltjarnarnesi
14. apríl Fossvogsskóli, Haðalandi 26
28. apríl Lágafellslaug, Lækjarhlíð 1A,
Mosfellsbæ
eru velkomnir í okkar léttu og skemmtilegu
göngur.
Fyrir hönd gönguhópsins,
Helga Eygló Guðlaugsdóttir
Sími 692-3715.
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SidekickHealth – sérhönnuð lífsstílsmeðferð með snjalltæknina að vopni
Með SidekickHealth hefur tekist að búa til nýja og einfalda
lausn sem sameinar atferlishagfræðina og tæknina –
nýja gerð af lífsstílsinngripi.

nýja og einfalda lausn sem sameinar atferlishagfræðina og tæknina – nýja gerð af lífsstílsinngripi. „Fyrstu tvö árin fóru í að búa
til vöruna sem við vildum bjóða upp á. Við
fengum marga rýnihópa til liðs við okkur til
að tryggja að við byggjum ekki til eitthvað
sem fólk vildi svo ekki nota. Við fórum svo
af stað með rannsókn í samvinnu við
Heilsuborg og niðurstöðurnar voru mjög jákvæðar. Það sem við höfðum fram að færa
skilaði árangri.“ Í framhaldi hóf SidekickHealth starfsemi í Bandaríkjunum. „Við
kynntumst markaði í Bandaríkjunum sem
snýst um sykursýkisforvarnir. Þar í landi er
vaxandi meðvitund um nauðsyn forvarna og
er lögð töluverð áhersla á þær,“ segir
Tryggvi og bætir við að þar hafi SidekickHealth smellpassað inn og taki nú þátt í
fjölmörgum verkefnum þar í landi.
Þessi mikli áhugi á sykursýkisforvörnum
í Bandaríkjunum byggir á langtímarannsókn sem upphaflega var kynnt árið 2002 og
segja má að sé tímamótarannsókn. Rúmlega
þrjú þúsund manns sem áttu á hættu að fá
sykursýki var skipt í þrjá slembihópa.
Fyrsta hópnum var veitt lífsstílsmeðferð,
annar hópurinn fékk lyfið metaformin en sá
þriðji var samanburðarhópur. Fylgst var
með fólkinu í tæp þrjú ár. Í ljós kom að hjá
þeim sem fengu lífsstílsmeðferð minnkuðu
líkur á að þeir þróuðu með sér sykursýki 2
um 58% en um 31% hjá þeim sem fengu lyfið. Fimmtán árum síðar mátti enn greina
sterk áhrif hjá þeim sem fengu lífsstílsmeðferðina. Auk þess að draga úr sjúkdómum og ótímabærum dauðsföllum leiddi
heilsuhagfræðileg greining í ljós að heilbrigðiskerfið sparar hundruð þúsunda
króna fyrir hvern einstakling sem tekur
þátt í slíkri meðferð. „Í kjölfar þessara
rannsókna hófst mikil vinna við að hanna og
þróa lífsstílsmeðferðir sem almenningur
gæti nýtt sér. Við höfum að hluta til nýtt
okkur námsefni og annað sem til er í
Bandaríkjunum en bætt þar ofan á okkar
eigin útfærslu.“

Þ

að má gera ráð fyrir að um þriðjungur fullorðinna eða yfir 80 þúsund Íslendinga séu í aukinni
áhættu á að fá sykursýki 2,“ segir
Tryggvi Þorgeirsson, læknir, lýðheilsufræðingur og framkvæmdastjóri
heilbrigðistæknifyrirtækisins SidekickHealth. „Það þýðir að blóðsykur þessara
einstaklinga er orðinn óeðlilega hár en þó
ekki nógu hár til að þeir greinist með sykursýki. Vegferðin í átt að sykursýki er engu
að síður hafin og hætta á að skyldir kvillar
fylgi í kjölfarið, s.s. heilablóðfall eða hjartaáfall. Í flestum tilfellum er hægt að snúa
þróuninni við með sérhannaðri lífsstílsmeðferð sem tekur á mataræði, hreyfingu
og streitu. Því fyrr sem gripið er inn í, þeim
mun líklegra er að hægt sé að snúa henni
við og fyrirbyggja sykursýki og tengda
sjúkdóma.“
SidekickHealth hefur sérhannað meðferð
sem á að fyrirbyggja að sykursýki 2 nái sér
á strik. Meðferðin byggir á bandarísku forvarnakerfi, National Diabetes Prevention
Program, ásamt nýjungum sem SidekickHealth hefur þróað en þær byggja á rannsóknum í atferlishagfræði og því að nýta
tæknina, s.s. snjallsímann, í baráttunni við
þennan vágest. „Undanfarið höfum við unnið að sykursýkisforvörnum í Bandaríkjunum
og veitt þar meðferð. Nú er hins vegar í
fyrsta sinn hér á landi boðið upp á slíka
meðferð. Við höfum tekið höndum saman
með Heilsuborg, SÍBS og Samtökum sykursjúkra og nýtur verkefnið meðal annars
stuðnings Lýðheilsusjóðs. Við ætlum að
vekja athygli á nauðsyn forvarna og aðstoða
fólk við að grípa inn í áður en í óefni er
komið,“ segir Tryggvi. Í því skyni er farið
af stað með árvekniherferðina Sigraðu sykurinn. „Í tengslum við hana er fólki boðið
að meta áhættu sína með einföldum hætti á
vefsíðu herferðarinnar, sigraðusykurinn.is. Í
framhaldi býðst fólki svo að grípa inn í séu
líkur á að það sé í áhættuhópi.“
Forvarnir eru mitt hjartans mál
Rannsóknir sýna að öflugar forvarnir, sem
draga úr líkum á að fólk þrói með sér lífsstílssjúkdóma, geti sparað útgjöld ríkisins
til heilbrigðismála verulega. „Þrátt fyrir að
70-80% af heilbrigðisútgjöldum hér á landi
séu vegna langvinnra, lífsstílstengdra sjúkdóma er aðeins um 1,6% af heilbrigðisútgjöldum varið í forvarnir. Með því að
veita auknu fé í forvarnir mætti spara ríkinu milljarða króna á ári hverju,“ segir
Tryggvi og á tali hans má heyra að forvarnir eru hans hjartans mál. „Ég útskrifaðist úr læknadeildinni árið 2008. Á nemaárunum vann ég sem læknir á ýmsum
stöðum, auk þess sem ég vann í heilsugæslu
á kandídatsárinu. Í kjölfar þess fann ég
fljótt að starf læknisins felst að stórum
hluta í því að slökkva elda sem hefði mátt
fyrirbyggja. Stór hluti starfsins snýst um
að takast á við afleiðingar lífsstílstengdra
sjúkdóma sem oft og tíðum hefði mátt koma
í veg fyrir.“ Máli sínu til stuðnings nefnir
Tryggvi að 86% dauðsfalla í Vestur-Evrópu
séu af völdum langvinnra lífsstílstengdra
sjúkdóma og að stærsti hluti útgjalda til
heilbrigðismála fara í þennan málaflokk.
„Ég upplifði þetta aftur og aftur. Eitt skipti
sem oftar var ég beðinn um að líta á konu
sem var með allt of háan blóðþrýsting þrátt
fyrir að vera á tvenns konar blóðþrýstingslækkandi lyfjum. Mér var falið að skoða
hvað hægt væri að gera í stöðunni. Þarna
má segja að hafi orðið ákveðinn vendipunktur hjá mér þegar ég hugsaði með mér hvort
það væri virkilega þannig í okkar góða heilbrigðiskerfi að það besta sem ég gæti gert
væri að setja konuna á fleiri lyf þegar augljóst var að vandinn var lífsstílstengdur. Ég
sem læknir hafði til fárra úrræða að grípa.
Við vitum að viðtal læknis við skjólstæðinga
um lífsstíl hefur mjög lítið að segja, því
miður. Rannsóknir sýna að til að hafa varanleg áhrif á lífsstíl fólks þarf inngrip sem

Gagnvirk lífsstílsþjálfun í símann

Tryggvi Þorgeirsson er framkvæmdastjóri heilbrigðistæknifyrirtækisins SidekickHealth.

nema tugum klukkustunda og krefjast
margendurtekinna samskipta, helst daglega
ef ekki oft á dag. Spjall við heimilislækni
einu sinni á ári í 15 mínútur skilar því miður ekki nógu miklu.“
Heillandi heimur atferlishagfræðinnar
Tryggva fannst ekki koma til greina að sitja
með hendur í skauti og una við óbreytt
ástand. Hann ákvað því að gera eitthvað í
málunum, leggja sitt af mörkum. Hann sótti
um nám í lýðheilsufræðum með áherslu á
heilsueflingu og forvarnir. Árið 2010 settist
hann á skólabekk í Harvard í Bandaríkjunum. „Þar kynntist ég nýrri nálgun að lífsstílsbreytingum sem byggir á fræðigrein
sem kallast atferlishagfræði. Þar eru sameinaðar rannsóknir í sálfræði og hagfræði
til að skilja hvað það er sem stýrir því
hvernig við tökum ákvarðanir – hvatann á
bakvið lífsstílsákvarðanir.“ Tryggvi segir að
þar með hafi augu hans opnast fyrir ótrúlega heillandi fræðasviði. Í framhaldinu
vann hann verkefni sem gekk út á að finna
hvaða tól atferlishagfræðin hefði upp á að
bjóða og nota mætti í lífsstílsinngrip. „Ég
vann þetta verkefni ásamt leiðbeinanda
mínum sem er sérfræðingur við Harvard í
heilsuhegðun. Við skrifuðum svo grein saman um þetta efni sem birtist í bandarísku
læknatímariti sem heitir American Journal
of Preventive Medicine. Greinin fékk heilmikla dreifingu og upp úr því var búið til
nýtt námskeið við Harvard-háskóla um nákvæmlega þetta.“
Nýta snjalltæknina
Þegar þarna var komið hafði Tryggvi aflað
sér góðrar þekkingar á því hvernig mætti
auka líkur á því að fólk tæki ákvarðanir
sem stuðluðu að betri heilsu til framtíðar.

Nú þurfti
hann hins
vegar að finna
leið sem höfðaði til
fólks og gerði því auðveldara fyrir að halda sér á beinu
brautinni. „Ég komst í kynni við
fólk við MIT Media Lab, sérfræðinga í því hvernig nota má
snjalltæki til að hafa áhrif á
hegðun – og þar með small
þetta. Ég var kominn með
hina fullkomnu blöndu.“ Í
kjölfarið stofnaði Tryggvi,
ásamt félaga sínum úr
læknadeildinni, Sæmundi
Oddssyni, heilbrigðistæknifyrirtækið
SidekickHealth.
„Hann var í sérnámi
í hjartalækningum í
Svíþjóð á stærsta sjúkrahúsi Norður-Evrópu. Þar fékkst hann daglega við afleiðingar lífsstílstengdra sjúkdóma.“
Að ýta fyrirtæki á borð við SidekickHealth úr vör var ekki einfalt mál enda
langt ferli fyrir höndum áður en fyrirtækið
færi að skila tekjum. „Sem betur fer höfðu
margir trú á okkur. Við fengum til að byrja
með styrk frá Thorvaldsensfélaginu, Lýðheilsusjóði og svo Tækniþróunarsjóði, sem
gerði okkur kleift að fara af stað. Síðan þá
höfum við fengið frekari styrki, auk þess
sem fjárfestar hafa bæst í hópinn. Nú vinna
hjá fyrirtækinu 13 manns, sérfræðingar úr
lýðheilsuvísindum, heilbrigðisverkfræði og
reyndir forritarar úr leikjageiranum.“
SidekickHealth notað í Bandaríkjunum
Með SidekickHealth hefur tekist að búa til

Nú býðst Íslendingum, einstaklingum sem
og fyrirtækjum að nýta sér lausn SidekickHealth sem gerir lífsstílsbreytingar auðveldari og skemmtilegri en áður hefur
þekkst. „Þetta er í rauninni mjög einfalt.
Best er að byrja á því að fara á heimasíðuna sigraðusykurinn.is, taka prófið þar
og fá úr því skorið hvort viðkomandi
tilheyri þeim hópi sem á hættu á að
greinast með sykursýki. Ef það er
niðurstaðan er boðið upp á nánari
upplýsingar um
meðferðarúrræði.“
SidekickHealth er
snjallforrit sem hægt er að hlaða
niður í síma og snjalltölvur. Í hverri
viku er farið yfir ákveðna hluti og
hvernig hægt er að fikra sig í átt að
betri lífsstíl. „Þetta er sérsniðin og
gagnreynd lífsstílsþjálfun þar sem fólk
fær aðstoð við að bæta lífsstílinn í
þremur flokkum; næringu, hreyfingu
og geðrækt. Í símanum birtast á
hverjum degi tillögur að æfingum í
þessum þremur flokkum. Þessar
æfingar eru sérsniðnar að þörfum hvers og eins og sér forritið
um að velja æfingar sem
henta hverjum og einum.
Þetta er gagnvirkt kerfi. Ef
fólk er saman í hópmeðferð
getur það stutt við bakið hvert
á öðru. Eins er hægt að hafa stuðningsaðila;
vin, þjálfara eða félaga úr hópnum sem veitir stuðning og hægt er að spjalla við,“ segir
Tryggvi og bætir við: „Það hefur sýnt sig
að fólk sem notast við SidekickHealth nær
betri árangri og helst lengur í þjálfuninni.
Stuðningurinn og það að fá fjölbreyttar æfingar daglega skiptir sköpum. Rúsínan í
pylsuendanum er svo að notendur geta látið
gott af sér leiða með því að vera virkir. Þeir
fá stig í hvert skipti sem þeir gera æfingar
og þegar ákveðnu markmiði er náð tökum
við þátt í góðgerðarverkefni í þeirra nafni.“
Tryggvi og félagar hafa náð góðum árangri
og hafa hlotið mikið lof fyrir SidekickHealth og fengu þeir til að mynda HealthTechX Europe-verðlaunin í heilbrigðistækni sem fjárfestingarsjóðurinn IBIS
Capital í London veitir.
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Sykursýki af tegund 2

Ráðleggingar um mataræði

M

ataræði sem fólki með sykursýki er
ráðlagt er í stórum dráttum það
sama og fólki er almennt ráðlagt,
það er að segja hollur og fjölbreyttur matur sem stuðlar að því
að við fáum þau næringarefni sem líkaminn
þarf á að halda. Æskilegt er að velja fyrst og
fremst matvæli sem eru rík af næringarefnum
frá náttúrunnar hendi, svo sem grænmeti,
ávexti, ber, hnetur, fræ, heilkornavörur, baunir
og linsur, feitan og magran fisk, olíur, fituminni
mjólkurvörur og kjöt og
vatn til drykkjar.
Kolvetni eru það næringarefni sem hefur bein áhrif
á blóðsykur en ráðlegging
um magn kolvetna í fæðunni
hjá einstaklingum með sykursýki er einstaklingsbundin. Það sem skiptir
meira máli er gæði kolvetnanna í fæðunni. Trefjaríkur
Óla Kallý
Magnúsdóttir,
matur mettar vel, getur átt
næringarfræðingur þátt í að koma á betri blóðsykursstjórn og lækkað styrk kólesteróls í
blóði. Það er því ráðlagt að velja trefjaríkan
mat umfram aðra kolvetnisgjafa. Sem dæmi
um trefjaríkan mat eru baunir, linsur, grænmeti, ávextir, gróft korn og grófar kornvörur,
s.s. gróft brauð. Takmarka ber hins vegar
neyslu á unnum matvörum sem innihalda oft
mikið af sykri og öðrum fínunnum kolvetnum,
mettaðri fitu og/eða salti. Sem dæmi má nefna
gosdrykki, sælgæti, kex, kökur, snakk, skyndibita og unnar kjötvörur.

Margir borða grænmeti og
ávexti daglega en flestir
mættu auka neysluna verulega, sérstaklega á grænmeti. Ráðlagt er að borða
fimm skammta af grænmeti og ávöxtum á dag,
eða minnst 500 g samtals.

Ávextir og grænmeti
Margir borða grænmeti og ávexti daglega en
flestir mættu auka neysluna verulega, sérstaklega á grænmeti. Ráðlagt er að borða fimm
skammta af grænmeti og ávöxtum á dag eða
minnst 500 g samtals. Að minnsta kosti helmingurinn ætti að vera grænmeti en grænmeti inniheldur mikið magn trefja sem dregur úr blóðsykurhækkunum. Kartöflur geta verið hluti af
fjölbreyttu mataræði en þær teljast ekki með í
fimm skömmtum af grænmeti og ávöxtum á dag.
Í ávöxtum er ávaxtasykur sem getur hækkað blóðsykur sé þeirra neytt í miklu magni, en
einnig mjög mikið af mikilvægum næringarefnum. Trefjainnihald ávaxta dregur úr
blóðsykurshækkun og er því sjálfsagt að borða
ávexti daglega. Ágætt er að miða við að borða
ekki meira en einn ávaxtaskammt (100-150 g) í
hverri máltíð og takmarka neyslu við einn til
þrjá skammta á dag. Í hreinum ávaxtasöfum
og -hristingum er hins vegar mikið magn
ávaxtasykurs sem meltist auðveldlega og
hækkar blóðsykur hratt. Því er æskilegt að
halda neyslu á slíkum söfum og hristingum í
lágmarki, helst sleppa þeim alveg. Einnig er
ágætt að hafa í huga að þurrkaðir ávextir innihalda jafn mikinn ávaxtasykur og ávöxturinn
ferskur. Því er mikilvægt að passa skammtastærðir af þurrkuðum ávöxtum.
Kornvörur
Mælt er með því að velja brauð og aðrar kornvörur úr heilkornum en þessar vörur eru gjarnan merktar með Skráargatinu eða heilkornamerkinu.
Sem dæmi um notkun á heilkorni er að nota
það við bakstur eða í grauta, t.d. rúg, bygg,
heilhveiti, grófmalað spelt eða hafra. Einnig má
nota bygg, hýðishrísgrjón og heilkornapasta
sem meðlæti. Lítið unnar og grófar kornvörur
hafa minni áhrif á blóðsykur en fínunnar vörur.
Mjólk og mjólkurvörur
Mjólk og mjólkurvörur innihalda mikilvæg
næringarefni á borð við prótein, kalk, joð og

Morgunblaðið/Eggert

önnur stein- og snefilefni. Mjólk og flestar
mjólkurvörur innihalda einnig mjólkursykur
sem getur haft áhrif á blóðsykurinn. Þegar
mjólkursykur er á fljótandi formi getur hann
hækkað blóðsykur hratt og því er ekki æskilegt að drekka mikið af mjólk/mjólkurvörum.
Betra er að borða mjólkurvörur, s.s. skyr, jógúrt og ost, og nota drykkjarmjólk sem útálát.
Hæfilegt magn er tveir skammtar af mjólkurvörum á dag og ráðlagt er að velja sem oftast fituminni og ósykraðar mjólkurvörur.

íti. Sem dæmi má nefna saltkjöt, spægipylsu,
pepperóní, beikon, pylsur, bjúgu, kjötfars,
hangikjöt og skinku. Með rauðu kjöti er átt
við t.d. nautakjöt, lambakjöt og svínakjöt.
Hægt er að velja fuglakjöt (hvítt kjöt), fisk,
eggja-, bauna- eða grænmetisrétti í öðrum
máltíðum vikunnar og sem álegg. Ráðlagt er
að borða fisk tvisvar til þrisvar sinnum í viku
sem aðalrétt og æskilegt er að ein af fiskmáltíðunum sé feitur fiskur, t.d. lax, bleikja,
lúða eða makríll.

Sykur og sætuefni

Fita

Langstærstur hluti af viðbættum sykri í fæði
Íslendinga kemur úr gos- og svaladrykkjum,
sælgæti, kökum, kexi og ís. Þessar vörur veita
oftast lítið af nauðsynlegum næringarefnum og
öðrum hollefnum en geta hækkað blóðsykur
hratt, sérstaklega drykkirnir. Því er rétt að
gæta hófs í neyslu á sælgæti, kökum, kexi og ís
og drekka helst ekkert af sykruðum gos- og
svaladrykkjum.
Fátt bendir til þess að sætuefni, s.s. stevia,
aspartam, asesúlfam-K, xylitol o.fl. hafi áhrif á
blóðsykur og ekki hefur verið sýnt fram á skaðsemi þeirra ef þeirra er neytt innan ákveðinna
marka. Neysla þessara efna ætti þó að vera
hófleg. Ekki er ráðlagt að neyta sælgætis sem
er sérstaklega markaðssett fyrir einstaklinga
með sykursýki þar sem slíkar vörur innihalda
oft fitu af litlum gæðum og/eða sætuefni í stað
sykurs.

Æskilegt er að auka hlut mjúkrar fitu í fæði á
kostnað harðrar fitu en þannig má draga úr
áhættu hjarta- og æðasjúkdóma. Mjúka fitu er
fyrst og fremst að finna í fæðu úr jurtaríkinu,
s.s. í jurtaolíum, hnetum, fræjum, lárperum
sem og í feitum fiski.

Kjöt, fiskur, egg og baunir
Það er æskilegt að velja fyrst og fremst óunnið, magurt kjöt og Embætti Landlæknis mælir með því að takmarka neyslu á rauðu kjöti
við 500 g á viku. Sérstaklega skal takmarka
neyslu á unnum kjötvorum. Með unnum kjötvörum er átt við kjöt (oftast rautt kjöt) sem er
reykt, saltað eða rotvarið með nítrati eða nítr-

Sykurinn leynist víða
Þegar við skoðum innihaldslýsingar matvæla hefst upptalningin á innihaldsefnum á því efni sem mest er af í vörunni.
Við leitumst við að velja vöru sem ekki hefur viðbættan sykur
og þá sem í allra minnstu magni. Mikilvægt er að muna að
stundum er sykurinn skráður með mismunandi nöfnum og fer
því aftar í röðina en hann ætti í raun að vera. Látum ekki
blekkjast af því.
Oft höfum við ekki mikinn tíma til að rýna í innihaldslýsingar þegar við erum í innkaupaleiðangrinum. Hér koma þrjár
einfaldar reglur til að velja matvöru sem er lítið unnin:
1. Veljum sem oftast vöru með einu innihaldsefni, til dæmis,
gulrót, epli, egg, þorskur, lambakjöt.
2. Veljum vöru sem ekki hefur langan lista af innihaldsefnum.
3. Veljum vöru sem ekki hefur mikið af númerum í innihaldslýsingunni.

Hér má sjá nokkur orð
yfir viðbættan sykur
í innihaldslýsingum:
Sykur, glúkósi, púðursykur, molassi, melassi, hunang, hrásykur,
pálmasykur, sýróp, ávaxtasykur,
frúktósi, þrúgusykur, dextrósi.
Sugar, barley malt, cane syrup,
evaporated sugar cane, fructose,
fruit juice concentrate, galactose, glucose, granulated sugar,
high-fructose corn syrup, honey,
invert sugar, lactose, liquid cane
syrup, maltose, maple syrup,
powdered sugar, unrefined sugar,
raw sugar, table sugar, rice syrup,
agave syrup, agave nectar, molasse, muscovado.

Salt
Mikil saltneysla getur hækkað blóðþrýsting.
Það er því heilsufarslegur ávinningur af því að
minnka saltneyslu. Stærstur hluti salts í fæðu
kemur úr tilbúnum matvælum, svo sem unnum
kjötvörum, brauði, ostum, pakkasúpum og
-sósum, tilbúnum réttum og skyndibitum. Athugið að tegund salts skiptir ekki máli, natríum
úr hvaða salti sem er getur stuðlað að hækkun
blóðþrýstings.

Almennar ráðleggingar
um mataræði
Holl ráð um mataræði
쎲 Fjölbreytt mataræði í hæfilegu magni
쎲 Ávextir og mikið af grænmeti, takmarka
neyslu á ávaxtasöfum og –hristingum
쎲 Brauð og aðrar matvörur úr heilkorni
쎲 Fiskur tvisvar til þrisvar í viku
쎲 Kjöt í hófi, velja magurt kjöt og takmarka
sérstaklega neyslu á unnum kjötvörum
쎲 Fituminni og ósykraðar mjólkurvörur, takmarka neyslu á mjólk til drykkjar
쎲 Takmarka neyslu á viðbættum sykri.
Drekka lítið, eða helst ekkert, af gos- og
svaladrykkjum og gæta hófs í neyslu á
sælgæti, kökum, kexi og ís.
쎲 Mýkri og hollari fita. Feitur fiskur, lýsi,
jurtaolíur, hnetur, fræ og lárperur eru
góðar uppsprettur hollrar fitu.
쎲 Minna salt
쎲 D-vítamín daglega
쎲 Drekka vatn við þorsta

D-vítamín

Fjöldi máltíða á dag

Til þess að stuðla að góðum D-vítamínhag er
nauðsynlegt að taka inn D-vítamín sérstaklega
sem fæðubótarefni, annaðhvort lýsi eða Dvítamíntöflur. Fyrir fullorðna er ráðlagur dagskammtur af D-vítamíni 15 μg/dag (600 IU) en
20 μg/dag (800 IU) fyrir eldra fólk. Ekki má
heldur taka of mikið D-vítamín og eru efri
mörk hættulausrar neyslu 100 μg/dag (4000
IU).

Í hefðbundinni næringarmeðferð við sykursýki
er mælt með morgunmat, hádegismat og kvöldmat og millimáli einu sinni til tvisvar, dreift yfir
daginn. Það er ekki skynsamlegt að sleppa máltíðum til þess að lækka blóðsykur. Þegar einstaklingur er á lyfjum sem hafa áhrif á insúlínmagn í blóði, t.d. insúlínpennum, er
sérstaklega mikilvægt að hafa reglu á máltíðum.

Það er ekki allt
sem sýnist þegar innihaldslýsingar eru skoðaðar. Sykurinn
leynist víða.

GettyImages/iStockphoto
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Hinn beini og breiði vegur góðrar heilsu
Streita og þreyta hafa áhrif á það hve góðar ákvarðanir við tökum á heilsuvegferð okkar og hvaða vegvísum við veitum athygli. Þegar við erum þreytt og undir álagi reynir heilinn að spara sér orku með því að nota frumstæðari heilastöðvar við ákvarðanatöku.
Þessar heilastöðvar eru stundum kallaðar krókódílaheilinn vegna þess hve þær líkjast heilastöðvum í skriðdýrum.

Þ

að er til sá vegur sem beinir okkur til
góðrar heilsu. Við veginn mætti
hugsa sér að standi þrír stórir vegvísar sem á er ritað „Borðum hollt“,
„Hreyfum okkur“, og „Gætum að
streitunni“. Mikilvægi þessara skilaboða fyrir
heilsuna dylst engum. Þau eru öll skynsamleg
og staðfest með fjölda rannsókna. Leiðin að
góðri heilsu getur þó verið vandrötuð. Við
þekkjum það líklegast flest hversu auðvelt er
að bruna framhjá vegvísunum og gleyma því
að hlýða boðunum.
Líkt og gjarnan á við um lýðheilsuskilaboð
hljóma vegvísarnir fremur óspennandi. Svarthvítar upplýsingar og staðreyndir sem innihalda þurra tölfræði: „Gakktu 150 mínútur á
viku og þú minnkar líkur á að fá sykursýki um
20%“. Við sama veg standa önnur áhugaverðari skilti. Þau eru litrík og skemmtileg, með
fallegum myndum og auglýsa vörur á borð við
ís, gos og sælgæti sem losa boðefni í heilanum
sem láta okkur líða vel hér og nú. Við könnumst væntanlega öll við að hafa látið þessi
skilti ráða ferðinni oftar en við kærum okkur
um að muna.
Ljón á veginum
Það eru ýmsir áhugaverðir kraftar að verki
sem toga í okkur á vegferðinni. Þeirra á meðal
eru atferlisfræðilegir og þjóðfélagslegir kraftar. Því betur sem við áttum okkur á þeim
kröftum sem eru að verki, þeim mun betur
getum við stjórnað ferðinni og dregið úr
áhættu okkar á lífsstílstengdum kvillum á
borð við sykursýki 2 og hjartasjúkdóma.
Áður en við skoðum hvernig við getum betur fylgt góðu vegvísunum er gott að staldra
við, líta fyrst á útsýnið frá veginum, átta okkur
á því hvar við erum nú stödd og hvert skal
haldið. Tölurnar eru sláandi: Langvinnir lífsstílstengdir sjúkdómar valda um 86% dauðsfalla og allt að 80% heilbrigðiskostnaðar í Evrópu og umfangið vex stöðugt. Árið 1980 hrjáði
sykursýki 108 milljónir manna í heiminum en
nú tæpum fjórum áratugum síðar hefur sú
tala ríflega fjórfaldast og nemur 422 milljónum manna. Mikill meirihluti þessara tilfella,
eða um 90%, er sykursýki 2 (áunnin sykursýki) sem hefur sterk tengsl við hreyfingarleysi, óheilbrigt mataræði, offitu og streitu.
Áætlað er að um 60% Íslendinga (155.000
manns) séu í ofþyngd og að um 7% fullorðinna
(um 20.000 manns) séu með sykursýki.
Í nágrannalöndum eins og Bandaríkjunum
og Bretlandi er um 1 af 3 fullorðnum með forstig sykursýki (e. prediabetes), en það þýðir
að blóðsykurinn er byrjaður að hækka og
hætta á sykursýki 2 og alvarlegum sjúkdómum eins og hjartaáfalli er aukin. Algengi þessa
ástands hefur ekki enn verið metið hér á landi
en ef hlutfallið er áþekkt því sem er í nágrannalöndunum má ætla að yfir 80.000 Íslendingar hafi forstig sykursýki. Ef þú átt þrjá
vini, þá er líklegt að slíkt eigi við um einn
þeirra.
Góðu fréttirnar eru þær að lífsstílstengdir
sjúkdómar eins og sykursýki 2 þróast oftast
yfir langan tíma og hægt er að grípa inn í þá
þróun og jafnvel snúa henni við með lífsstílsbreytingum. Erlendar rannsóknir sýna að
skipulögð lífsstílsmeðferð sem hjálpar til að
bæta mataræði, hreyfingu og streitustjórn
getur meira en helmingað líkurnar á að þróa

Í rannsókn sem sagt er frá í greininni völdu þátttakendur oftar kökusneið fram yfir ávaxtasalat ef þeir
voru undir álagi samanborið við þátttakendur í hvíld.

með sér sykursýki 2. Lífsstílsmeðferð getur
verið tvöfalt árangursríkari í baráttunni við
sykursýki en algengasta lyfið sem notað er í
þeim tilgangi.
Ofangreindar tölur sýna að það gætu verið
um 100.000 fullorðnir einstaklingar á Íslandi
sem hafa annaðhvort sykursýki 2 eða forstig
hennar. Ýmsar hindranir standa í vegi lífsstílsbreytinga á stórum skala. Ein slík er ótrúlega algeng en furðu lítið í umræðunni, en það
er lágt heilsulæsi. Heilsulæsi er getan til að
taka upplýstar ákvarðanir sem byggjast á
heilsutengdum upplýsingum. Erlendar rannsóknir sýna að um helmingur fullorðinna á erfitt með að nýta sér heilsuupplýsingar til
gagns. Ef upplýsingar innihalda mikið af tölum má ætla að um 60% fullorðinna (155.000
fullorðnir Íslendingar) eigi erfitt með að nýta
sér þær til gagns, þar sem þörf fyrir talnalæsi
bætist ofan á heilsulæsi.
Það er því nauðsynlegt að taka lágt heilsulæsi með í myndina ef við ætlum að bæta
heilsu heillar þjóðar. Hefðbundin lýðheilsuinngrip sem byggjast á upplýsingagjöf
(fræðsla og áróður) nýtast fyrst og fremst
þeim minnihluta fólks sem hefur gott heilsulæsi. Á sama tíma nýtast svokölluð umhverfisinngrip (s.s. að fækka útsölustöðum áfengis
og að setja á sykurskatt) öllum óháð heilsulæsi.
Áhrif streitu
Streita og þreyta hafa áhrif á það hve góðar
ákvarðanir við tökum á heilsuvegferð okkar og
hvaða vegvísum við veitum athygli. Þegar við
erum þreytt og undir álagi reynir heilinn að
spara sér orku með því að nota frumstæðari
heilastöðvar við ákvarðanatöku. Þessar heilastöðvar eru stundum kallaðar krókódílaheilinn
vegna þess að þær líkjast heilastöðvum
í
skriðdýrum. Þegar við notum þann
hluta heilans leiðir það gjarnan
til annarrar niðurstöðu en þegar hinn „skynsami, upplýsti“
hluti heilans (sem situr í framheilanum) er við stjórnvölinn.
Rannsakendurnir Baba Shiv
and Alexander Fedorikhin gerðu
áhugaverða rannsókn sem sýndi dæmi
um þessi áhrif. Þátttakendum í rannsókninni var boðin hressing og máttu
þeir velja á milli kökusneiðar og ávaxtasalats. Hjá hluta þátttakenda var búið
til álag á úrvinnslugetu heilans með því

að biðja þau um að leggja á minnið sjö stafa
tölu á meðan þau snæddu hressinguna. Í ljós
kom að þegar heilinn var undir slíku álagi
voru þátttakendur 50% líklegri til að velja
kökusneiðina en þeir sem voru í hvíld.
Það getur því verið mikilvægur hluti af
heilsueflingu að læra aðferðir til að draga úr
og takast á við streitu. Ýmsar leiðir eru til
þess svo sem að fara út í göngutúr eða taka
sér tíma á hverjum degi til að huga að öndun
eða hlusta á slökunaræfingu. Einnig getur
verið gott að styðja rökrétta hluta heilans í
„baráttunni“ við krókódílaheilann, svo sem
með því að skrifa og fylgja innkaupalista við
innkaup þar sem við erum oftar en ekki þreytt
og undir margvíslegu álagi þegar haldið er út í
búð.
Einnig kemur í ljós að krókódílaheilinn svokallaði reynir gjarnan að stytta sér leið við
ákvarðanatöku. Hann leitast til dæmis við að
taka ákvarðanir um skammtastærðir með því
að miða við þætti í umhverfinu, svo sem stærð
og lögun mataríláta. Þannig getum við haft
áhrif á heilann án þess að verða þess vör, svo
sem með því að nota há og mjó glös fyrir óhollari drykki (til dæmis gosdrykki eða ávaxtasafa) þar sem þau leiða til þess að við drekkum
minna en ef glösin eru breið. Einnig er vel
þekkt að með því að nota minni diska og önnur
matarílát borðum við minna en ef ílátin eru
stór.
Læknirinn Susie Pedersen og samstarfsmenn hennar höfðu slíkar niðurstöður í huga
þegar þau gerðu rannsókn á meðal hóps fólks
með offitu og sykursýki 2. Hluta hópsins voru
boðnir nýir og minni diskar sem leiddu til
minni matarinntöku. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hópurinn með minni diskana
var þrefalt líklegri til að ná þyngdarmarkmiðum sínum og ríflega tvöfalt líklegri til að
Ef þú átt þrjá vini þá er líklegt að einn
þeirra sé með forstig sykursýki 2.

geta dregið úr notkun sykursýkislyfja. Einfaldlega með því að nota minni diska. Þetta
eru góðir vegvísar. Notkun tækni til að halda
okkur á veginum. Þar sem umfang heilsufarsvandans er jafnstórt og áður er rakið þarf að
leita allra ráða til hjálpa einstaklingum að
haldast á beinu brautinni sem liggur í átt til
góðrar heilsu. Nú þegar snjallsímar sitja í
flestum vösum opnast fleiri tækifæri en áður
hafa boðist. Með slíkri tækni er hægt að bjóða
fræðslu, stuðning og þjálfun og verðlauna góðar heilsufarsákvarðanir með því að losa sömu
ánægjuvaldandi efni (svo sem dópamín) sem
drógu okkur upphaflega af réttri braut.
Tæknin getur þannig leyft okkur að ná
meiri árangri og styðja fleiri á sinni heilsuvegferð. Þannig má bæði styðja einstaklinga til
betri vegar og hjálpa stjórnendum fyrirtækja
og sveitarfélaga að hlúa að heilsu starfsfólks
síns, mannauðsins.
Dæmi um slíka notkun á sér stað á meðal
starfsfólks Reykjavíkurborgar. Undanfarið ár
hafa yfir 4.000 starfsmenn borgarinnar tekið
þátt í margvíslegri heilsueflingu með stuðningi tækninnar. Í endurteknum þriggja vikna
heilsuviðburðum er unnið ýmist með næringu,
hreyfingu eða geðrækt.
Starfsmenn borgarinnar gerðu samanlagt
yfir 500.000 heilsueflandi æfingar á einum
slíkum þriggja vikna viðburði. Virkni af þessari stærðargráðu væri erfitt að styðja öðruvísi
en með aðstoð tækninnar, nema með miklum
tilkostnaði. Starfsmenn fengu á tímabilinu
stuðning við að draga úr neyslu á gosi og sælgæti og drógu úr neyslunni um sem nemur
samanlagt einu tonn af sykri á þremur vikum.
Einnig gengu þeir vegalengd sem nemur 100
ferðum upp á tind Everest-fjalls með því taka
stigann í stað lyftu.
Þátttakendum var einnig boðið að meta
áhættu sína á sykursýki og öðrum kvillum
með aðstoð tækninnar. Þeim sem metnir voru
í aukinni áhættu bauðst að taka þátt í 16 vikna
lífsstílsþjálfun þar sem þátttakendur voru
studdir í gegnum breytingar á mataræði,
hreyfingu og streitustjórnun sem geta helmingað þá áhættu.
Niðurlag
Borðum rétt, hreyfum okkur og gætum að
streitunni eru allt saman góðir og gildir vegvísar á vegferð okkar til góðrar heilsu. Þeir eru
enn betri ef við getum notið ferðalagsins í leiðinni.
Góð heilsa og líðan er undirstaða alls annars
í lífinu. Það eru vissulega mörg ljón á veginum
til betri heilsu og líðanar og auðvelt getur verið að villast af leið. En ef við leitum eftir réttu
vegvísunum og notum ef til vill tæknina til að
hjálpa til við leiðsögnina þá er víst að við getum aukið líkurnar á að komast klakklaust á
réttan áfangastað og getum jafnvel notið
útsýnisins á leiðinni.
Tryggvi Þorgeirsson er læknir og lýðheilsufræðingur og framkvæmdastjóri
SidekickHealth, heilbrigðisfyrirtækis
sem vinnur með heilbrigðisstofnunum og fyrirtækjum að heilsueflingu.
Tryggvi kennir jafnframt fyrirbyggjandi læknisfræði við Háskóla Íslands
og er gestakennari við Harvard og
MIT.

Velkomin í sykursýkiseftirlit í heilsugæslunni
Markmið heilbrigðisyfirvalda er að heilsugæslan sé fyrsti viðkomustaður í heilbrigðiskerfinu.
Uppbygging hefur verið innan heilsugæslunnar síðustu ár, þar
sem áhersla hefur verið á að efla starfsemina og veita þverfaglegri þjónustu. Einnig hefur verið lögð áhersla á að fylgja skjólstæðingum með langvinna sjúkdóma eins og sykursýki 2 betur
eftir.
Heilsueflandi móttaka er nýjung sem flestar heilsugæslustöðvar bjóða upp á þó að áherslur geti verið mismunandi milli
stöðva.
Í heilsueflandi móttöku metur hjúkrunarfræðingur heilsu og í
samráði við skjólstæðinginn tækifæri til heilsueflingar. Lögð er
áhersla á einstaklingsmiðaða nálgun, stuðning við breytingar á
lífsstíl og raunhæfa markmiðsetningu.
Teymisvinna er með öðrum starfsmönnum stöðvarinnar eftir
þörfum; læknum, sjúkraþjálfum, sálfræðingum og riturum. Sálfræðingar sem sinna fullorðnum eru ekki á öllum heilsugæslustöðvum ennþá en fleiri munu taka til starfa á þessu ári. Oft
kemur heilsueflandi móttaka til aðstoðar í framhaldi af viðtali
við lækni en einnig er hægt að hafa beint samband við hjúkrunarfræðing á viðkomandi stöð.
Eftirfylgd með sykursýki 2 fer fram í heilsueflandi móttöku og

Sykursýkismóttakan er ætluð
einstaklingum með sykursýki 2,
einstaklingum með hækkaðan
fastandi blóðsykur eða konum sem
hafa fengið sykursýki á meðgöngu.

er hún þá oft nefnd sykursýkismóttaka í daglegu tali. Sykursýkismóttakan er ætluð einstaklingum með sykursýki 2, einstaklingum með hækkaðan fastandi blóðsykur eða konum sem
hafa fengið sykursýki á meðgöngu.
Markmið móttökunnar er að skjólstæðingar séu vel upplýstir
og virkir þátttakendur í meðferð sinni og geti tekið upplýstar
ákvarðanir um meðferð á eigin sjúkdómi í samráði við aðra
meðferðaraðila og aukið þannig lífsgæði sín.
Hreyfiseðillinn er góður kostur og gjarnan notaður í vinnu
með einstaklingum með sykursýki. Þeir sem fá hreyfiseðil hitta
sjúkraþjálfa stöðvarinnar (hreyfistjóra), sem metur í samráði við
skjólstæðinginn getu og vilja til hreyfingar.
Sett eru fram markmið og útbúin er hreyfiáætlun, gjarnan til
þriggja eða sex mánaða í senn. Hreyfiáætlunin byggir á áhugahvöt og getu ásamt ráðleggingum um magn og ákefð ráðlagðrar
hreyfingar. Sjúkraþjálfari fylgist með framvindu og gangi mála
og veitir aðhald og hvatningu með símtölum og tölvupóstum.
Við hvetjum einstaklinga með sykursýki 2 sem ekki eru í virku
eftirliti til að panta tíma hjá heimilislækni sínum. Æskilegt er að
fólk með sykursýki 2 komi á heilsugæslustöðina sína a.m.k. einu
sinni á ári í eftirlit. Þannig má auka líkur á að fólk nái sjálft
betri stjórn á meðferð sjúkdómsins og auki þannig lífsgæði sín.
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Margvísleg áhrif streitu á heilsuna
Streitutengd vanheilsa er
vaxandi vandamál í nútímasamfélagi. Hér á landi er
streita ein helsta ástæða
heilsubrests og brottfalls á
vinnustöðum landsins.

H

vað er streita?
Streita er hugtak sem í daglegu
tali er notað til að lýsa upplifun og
líffræðilegu viðbragði einstaklings
við álagi. Þegar einstaklingur upplifir álag eða ótta af einhverjum toga eiga lífeðlisfræðilegar breytingar sér stað í líkamanum, aukin seyting verður á
streituhormónum á borð
við adrenalín, noradrenalín
og kortísól sem gegna mikilvægu hlutverki í streituviðbragðinu. Blóðflæði
eykst, sem og hjartsláttur,
blóðsykurinn hækkar tímabundið og líkaminn fær
þannig aukinn kraft og einbeitingu þegar álag eða ógn
steðjar að. Slíkt er vissuSigrún Ása Þórðardóttir, sálfræðlega mjög hjálplegt en ekki
ingur í Heilsuborg.
má gleyma að yfirálag og
langvinn streita getur haft skaðleg áhrif á lífsstíl okkar og heilsu, andlega sem og líkamlega.
Streita veikir varnir líkamans
Streita veldur truflunum á hormónastarfsemi
líkamans og varnir hans veikjast smám saman. Sterk tengsl eru við hækkun blóðþrýstings og meðfylgjandi hjarta- og æðasjúkdóma.
Einnig eru tengsl við offitu og sykursýki, sérstaklega hjá konum. Þegar einstaklingur upplifir streituálag án möguleika á endurheimt
eða hvíld er hætta á sjúklegri streitu eða örmögnun, engu skiptir hvort álagið á rætur að
rekja til vinnuaðstæðna eða einkalífs.
Sjúkleg streita
Birtingarmyndir sjúklegrar streitu eru margvíslegar, en einkenni geta birst í líkamlegum
einkennum, tilfinningalegum viðbrögðum,
hegðun og hugarstarfsemi. Sjúkleg streita
hefur mjög hamlandi áhrif á líf og líðan og
bataferlið getur tekið langan tíma.
Streitutengd vanheilsa er vaxandi vandamál í nútímasamfélagi. Rannsóknir í lýðheilsuvísindum hafa sýnt fram á aukinn kostnað vegna veikindafjarveru sem tengist
sálfélagslegum álagsþáttum.
Vísbendingar eru um að rekja megi 50-60%
veikindafjarvista í Evrópu til streitu með einum eða öðrum hætti. Hér á landi er streita ein
helsta ástæða heilsubrests og brottfalls á
vinnustöðum landsins.
Þegar líkaminn seytir streituhormónum á
borð við kortisól og adrenalín framleiðir lifrin

Í dagsins önn er
nauðsynlegt að hlúa
að líkama og sál.

Nokkur streituráð:
쎲 Hlúðu vel að næringu, hreyfingu og svefni.
쎲 Temdu þér að vinna með hugsanir og viðhorf.
쎲 Einblíndu á það sem er í jafnvægi hjá þér
og gengur vel.
쎲 Iðkaðu hugleiðslu og/eða slökun.
쎲 Sinntu áhugamálum og hlúðu að því sem
þér þykir almennt nærandi.
쎲 Vertu í félagslegum tengslum.
쎲 Sýndu sjálfum þér umburðarlyndi og
hvatningu.
쎲 Forgangsraðaðu.

meiri glúkósa eða blóðsykur og líkaminn fær
tímabundið aukna orku til að takast á við
álagið. Öll lendum við í tímabundnu álagi og
flestir ráða við tímabundna hækkun blóðsykurs – líkaminn vinnur úr blóðsykrinum og
jafnvægi kemst á að nýju. Fyrir einstaklinga
sem glíma við sykursýki getur hækkun á blóðsykri sem tengist álagi verið varasöm og hið

sama gildir um þá sem glíma við langvarandi
streituálag. Þeir síðarnefndu eru nefnilega í
aukinni hættu á að þróa með sér slæmar matarvenjur, sem geta svo aftur haft neikvæð
áhrif á blóðsykurinn. Um getur verið að ræða
aukna neyslu á skyndifæði eða óreglulegar
máltíðir þar sem fólk gleymir að borða eða
sleppir heilu máltíðunum. Ástæðan getur verið tímaskortur eða lítil tilfinning fyrir svengd.
Einnig er algengt að neysla á sykur- og hitaeiningaríkum mat aukist þar sem fólk nær sér
í skyndiorku. Slík fæða er því miður oft ekki
næringarrík, orkan dugir því skammt og hefur á endanum neikvæð áhrif á andlega og líkamlega líðan. Þannig getur myndast vítahringur streitu, þreytu, óheppilegra
matarvenja og hreyfingarleysis. Um leið
aukast líkur á hormónatruflunum, hækkun
blóðsykurs, þyngdaraukningu og þreytu –
sem svo leiðir af sér enn meira hreyfingarleysi. Vítahringur sem þessi getur til lengri
tíma haft áhrif á þróun sykursýki 2.
Streita tengd sykursýki 1 og 2
Þeir sem glíma við sykursýki, hvort sem um
er að ræða tegund 1 eða 2, upplifa oftar en
ekki streitu í tengslum við sjálfan sjúkdóm-

inn. Sjúkdómurinn getur haft mikil neikvæð
áhrif á andlega og líkamlega líðan og lífsgæði
almennt. Vísbendingar eru um að andleg líðan
geti svo aftur haft áhrif á framgang sykursýkinnar, þar sem aukið álag og streita geta
leitt til þess að honum verði lakar stjórnað en
ella. Því er afar mikilvægt fyrir þá sem þjást
af sykursýki að vera meðvitaðir um eigin
streitu og efla getu sína til að takast á við
streitu og álag – og hafa þannig jákvæð áhrif
á stjórnun blóðsykursins. Öflug streitustjórnun er mikilvæg, bæði sem forvörn gegn sykursýki og einnig til að bæta blóðsykurstjórnun.
Að stjórna streitunni
Fyrsta skrefið er að vakna til vitundar um
ástandið og öðlast innsýn í eigin streitu og orsakavalda hennar. Næsta skref er að vinna
með þessa þætti. Veltu fyrir þér hverjir
streituvaldar þínir eru og þekktu einkenni
þeirra (líkami, hugur, tilfinningar og hegðun).
Taktu sérstaklega eftir streituvaldandi eða
óhjálplegum viðhorfum og hugsunum. Hvað
er það sem þú gerir mögulega meira eða
minna af undir álagi? Veltu fyrir þér hversu
skynsamlegt eða hjálplegt það er.

Lífsstíll Sólveigar

Grilluð
eggaldinsamloka
Ég er voðalega hrifin af eggaldini og nota mikið í alls konar
rétti sem og svona samlokur.
Best er að skera eggaldin þversum í samlokugerð.
Þá nokkur saltkorn og þerra
svo aðeins yfir áður en sneiðunum er skelt á samlokugrill.
Rétt að skerpa á og taka síðan
út og raða því sem hugurinn
girnist á sneiðarnar.
Gott er að nota kjúkling,
halloumi ost, papriku, avokadó,
kínóa, tómata, mozzarella og
krydda með góðu kryddi.
Ég er mjög hrifin af Pottagaldra heita pitsukryddinu og
muldum svörtum pipar.
Síðan er að skella þessu aðeins í grill og fá þetta til að
verða að glæsilegri samloku
sem kætir líkama og sál.
Dásamlegt er að strá yfir ristuðum sesamfræjum frá Sólgæti.

Chia-grautur
Súper einfaldur chia-grautur
Bæði góður að morgni og sem millibiti.
Einföld uppskrift.
2 msk. chia-fræ
4 msk. múslí (tröllahafrar, sólblómafræ, hörfræ,
sesamfræ, graskersfræ)
1 tsk. kanill
2 dl heimalöguð möndlumjólk eða sykurlausa möndlumjólkin frá Ecomil.

Gott er að eiga tilbúið
múslí í skál og geta notað í
svona grauta eða borðað
sem morgunkorn. Mér
finnst gott að nota
Súper Omega-fræblönduna frá Sólgæti í
svona múslí blöndu.
Öllu blandað vel
saman. Verður að vera vel
hrært saman.
Geyma yfir nótt í ísskáp –
geymist í allt að fjóra daga í
kæli.
Fleiri gómsætar uppskriftir á
Fésbókarsíðunni Lífsstíll Sólveigar.
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SÍBS Líf og heilsa
irtækja í Máttarstólpum er því lykilatriði við fjármögnun verkefnisins. Þá hefur Lýðheilsusjóður stutt verkefnið frá árinu 2016,
en sjóðurinn er fjármagnaður á fjárlögum og rekinn af Embætti
landlæknis. Stuðningur Lýðheilsusjóðs er einnig mikilvæg viðurkenning á gildi verkefnisins fyrir land og þjóð.
SÍBS Líf og heilsa er hannað til að ná utan um sem flest heilsutengd málefni sem varða einstaklinginn, utan hins formlega heilbrigðiskerfis. Núverandi þjónustuframboð Lífs og heilsu er aðeins byrjunin, en SÍBS þarf aukinn stuðning til að hrinda þessari
sýn í framkvæmd. Þar er lykilatriði að til komi myndarlegur
stuðningur frá hinu opinbera, því hver króna sem varið er til lýðheilsumála skilar sér áttfalt til baka til samfélagsins samkvæmt
stórri yfirlitsrannsókn frá 2017 um áhrif lýðheilsuinngripa í þróuðum ríkjum með almennar sjúkratryggingar.

Langvinnir, ósmitbærir sjúkdómar eru
risastórt mál í þjóðhagslegu samhengi.
Þeir standa í dag fyrir níu af hverjum tíu
dauðsföllum og 88% af heildarskaða samfélagsins af völdum sjúkdóma og dauða,
mælt í glötuðum góðum æviárum.

S

ÍBS Líf og heilsa er forvarnaverkefni um heilbrigði og
lifnaðarhætti þar sem unnið er út frá áhættuþáttum
langvinnra, ósmitbærra sjúkdóma. Líf og heilsa er
langstærsta verkefni SÍBS utan heilbrigðisþjónustu,
enda hafa yfir 6.500 einstaklingar um allt land þegið
ókeypis mælingu á blóðþrýstingi, blóðfitu, blóðsykri, súrefnismettun og fleiri þáttum, auk skimunar fyrir áhættuþáttum frá
því að verkefnið hóf göngu sína í október árið 2016.
Góð samvinna við heilsugæsluna og sveitarfélögin er einkar
mikilvæg til að verkefnið takist vel. Heilbrigðisstofnanir allra heilbrigðisumdæma hafa nú
þegar átt í samstarfi við SÍBS Líf og heilsu og
í flestum tilfellum hafa þær lagt verkefninu til
húsnæði í heilsugæslustöðvum eða heilsugæsluseljum auk þess sem hjúkrunarfræðingur er til staðar meðan á mælingunum
stendur og getur tekið við fólki sem mælist
með há gildi til frekari skoðunar.
Í framhaldi af heilsufarsmælingum mun almenningi á næstu misserum bjóðast þátttaka
Guðmundur Löve,
í heildstæðri lífsstílsþjálfun undir merkjum
framkvæmdastjóri
SÍBS Lífs og heilsu, en þróun námskrár hefur
SÍBS
verið studd af Lýðheilsusjóði og VIRK starfsendurhæfingu og hlaut nýlega veglegan styrk úr Erasmus+
námsáætlun Evrópusambandsins.
Heilsufarsmælingar á höfuðborgarsvæðinu
Gott samstarf við heilsugæsluna er verkefninu einkar mikilvægt,
því SÍBS Líf og heilsa er ekki heilbrigðisþjónusta heldur jafningjafræðsla og grasrótarstarf sem reiðir sig alfarið á þétta samvinnu við opinbera heilbrigðiskerfið. Þá er ótalinn þáttur sveitarfélaganna sem stutt hafa verkefnið með framlögum til

Mannár og milljarðar
Kristján Þór Magnússon sveitarstjóri Norðurþings var einn þeirra
fjölmörgu sem komu í heilsufarsmælingu SÍBS Líf og heilsa á
Norðurlandi Eystra í ágúst 2018. Stefanía G. Kristinsdóttir verkefnastjóri Líf og heilsa er með honum á myndinni.

Langvinnir, ósmitbærir sjúkdómar eru risastórt mál í þjóðhagslegu samhengi. Þeir standa í dag fyrir 9 af hverjum 10 dauðsföllum og 88% af heildarskaða samfélagsins af völdum sjúkdóma
og dauða, mælt í „glötuðum góðum æviárum“.
Þótt auðvitað verði seint hægt að útrýma sjúkdómum og koma
í veg fyrir ótímabæran dauða er engu að síður af svo miklu að
taka að jafnvel þótt aðeins tækist að minnka heilsufarsskaðann
um 1% samsvarar það yfir 5 milljörðum króna mælt í vergri
landsframleiðslu.
Er meðalævin hætt að lengjast?

Máttarstólpa SÍBS, stuðningshóps fræðslu- og forvarnastarfs
hjá SÍBS. Síðast en ekki síst er mikilvægt að eiga gott samstarf
við fjölmiðla og aðra fréttamiðla á hverjum stað því jákvætt umtal skapar hópefli og eykur áhuga fólks á að mæta og þiggja
ókeypis heilsufarsmælingu og vonandi sinna heilsunni enn betur í
framhaldinu.
Eftir að lokið var heilum hring um landið verður fyrri hluti árs
2019 nú helgaður höfuðborgarsvæðinu. Fylgjast má með því hvenær og hvar mælingar eru í boði á Facebook-síðum SÍBS og á
sibs.is.
Fjármagn til forvarna skilar sér áttfalt til baka
Fjárhagslegur grundvöllur SÍBS Lífs og heilsu felst í aðkomu
fjölmargra aðila, og er þá fyrst að telja Máttarstólpa SÍBS sem
stutt hafa verkefnið frá upphafi. Þátttaka almennings og fyr-

Íslendingar verja lægra hlutfalli landsframleiðslu í heilbrigðisþjónustu en meðaltal ríkja Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD), eða 8,6% árið 2016. Af Vestur-Evrópuþjóðum
verja einungis Grikkir og Írar minna til heilbrigðisþjónustu en
Íslendingar, og aðrar Norðurlandaþjóðir nota á bilinu 8-28%
hærra hlutfall landsframleiðslu sinnar í þennan málaflokk en við.
Við þetta verður ekki unað til lengdar, enda virðist meðalævi
Íslendinga vera hætt að lengjast og jafnvel aðeins spurning um
tíma hvenær hún fer að styttast, eins og gerst hefur á síðustu árum hjá bæði Bretum og Bandaríkjamönnum. Við Íslendingar erum þó enn í 6. sæti hvað varðar lífslíkur en það er hollt að hafa
það í huga að „við“ í þessu tilfelli er fólk fætt kringum 1920 og
fram yfir 1930, sem togar meðaltalið upp. Það er óskrifað blað
hvernig yngri kynslóðum tekst til þegar röðin kemur að þeim.
Ítarlegri útgáfu af þessari grein með heimildatilvísunum má
finna í greinasafni SÍBS á sibs.is

Heilsufarsleg áhrif sykurs
Tíðni offitu, áunninnar sykursýki og efnaskiptavillu hefur vaxið gríðarlega hratt. Forvitnilegt að skoða þátt sykurs í í því samhengi.

S

á vísindamaður sem hvað þekktastur var fyrir að
halda fram að mikil fituneysla og einkum neysla á
mettaðri dýrafitu væri sá þáttur í nútímamataræði
sem hafi hvað sterkust tengsl við hjarta- og æðasjúkdóma var bandarískur lífeðlisfræðingur að nafni
Ancel Keys sem áður hafði getið sér gott orð fyrir rannsóknir á
svelti og matvælaþróun fyrir bandaríska herinn.
Í sem stystu máli hljómaði kenningin nokkurn veginn á þá
leið að aukin neysla fæðu sem væri rík af kólesteróli og mettaðri dýrafitu, hækkaði kólesterólið í blóðinu
sem aftur leiddi til þess að fólk þróaði með
sér hjarta- og æðasjúkdóma.
Síðustu árin hafa þó hins vegar komið sífellt fleiri gögn sem benda til þess að þetta
módel sé of mikil einföldun og að „vonda“
harða, mettaða fitan sé ekki sá mikli sökudólgur sem menn hafa hingað til haldið.
Þvert á móti eru böndin æ meira farin að
berast að sykri og öðrum auðmeltum kolvetnum sem ætti að teljast töluvert áhyggjuGuðmundur F.
efni þar sem neyslan á þessum vörum hefur
Jóhannsson læknir
aukist töluvert undanfarna áratugi.
Í ljósi nýrri vísinda er rétt að rifja upp að á sama tíma og
kenningarnar um mettuðu fituna komu fram hafði önnur kenning verið sett fram um að sykur væri sá þáttur í mataræði nútímamannsins sem hefði hvað sterkust tengsl við hjarta- og
æðasjúkdóma.
Vísindamaðurinn sem var hvað þekktastur fyrir að halda
þessari tilgátu á lofti á þessum tíma var breskur lífeðlis- og
næringarfræðingur að nafni John Yudkin. Skrifaði hann bók
um efnið sem kallaðist „Pure, White and Deadly: The Problem
of Sugar“ og kom út árið 1972, þar sem hann rakti tengsl sykurs við marga króníska sjúkdóma, einkum tannskemmdir, offitu, sykursýki og kransæðasjúkdóma. Í lokakafla þeirrar bókar koma einnig fram dæmi um það hvernig sykuriðnaðurinn
reyndi að stöðva fjármögnun og birtingu rannsókna hans á
sykri auk dæma um illt umtal og persónulegan rógburð sem áðurnefndur Ancel Keys beitti til að draga úr trúverðugleika
hans.
Á endanum hafði Keys og kólesterólkenning hans
betur og undir lok 8. áratugarins hófu bandarísk
stjórnvöld stórsókn gegn fitunni. Dreifðist boðskapurinn þaðan út um allan heim. Matvælaframleiðendur brugðust við kallinu og
hófu framleiðslu á fituskertum matvælum sem bragðbætt voru með sykri
og sætuefnum og seld sem heilsuvara, enda „low-fat“. Neysla á öðrum kolvetnaríkum vörum svo sem
brauði, morgunkorni og pasta
jókst mikið í kjölfarið, enda beinlínis hvatt til þess af yfirvöldum þar í
landi.
Einmitt frá þessum tíma hefur tíðni offitu,

áunninnar sykursýki og efnaskiptavillu (heilkenni eða safn
sjúkdóma sem samanstanda af hækkuðum blóðþrýstingi, blóðfituröskun, fitusöfnun í og utan um innri líffæri og skertu sykurþoli/sykursýki) vaxið gríðarlega hratt. Erfitt er að sýna fram
á beint orsakasamhengi þar á milli en ef þáttur sykurs er skoðaður sérstaklega í þessu samhengi kemur ýmislegt forvitnilegt
í ljós.
Glúkósi og frúktósi
Áður en lengra er haldið er rétt að taka fram að það sem við
köllum í daglegu tali sykur er í raun það sem kallað er tvísykra
en hún er samsett úr tveimur sameindum, glúkósa og frúktósa.
Glúkósasameindina má finna víða, m.a. í blóði manna og kallast hún í daglegu tali blóðsykur eða þrúgusykur og er lífsnauðsynleg sameind. Frúktósi er hins vegar það sem í daglegu
tali kallast ávaxtasykur og er eins og nafnið gefur til kynna,
fyrst og fremst að finna í ávöxtum.
Þegar sykurinn kemur í sínu náttúrulega formi í ávextinum
og er borðaður algjörlega óunninn í hóflegu magni frásogast
hann hægt og hefur þ.a.l. minni áhrif á blóðsykurinn og hormón
hjá heilbrigðum einstaklingi. Eftir því sem ávöxturinn er meira
unninn og sykurinn meira einangraður og fjarlægður úr sínu
náttúrulega formi, s.s. þegar hann er settur í þeyting eða safapressu, verða blóðsykur- og hormónasveiflurnar meiri. Áhrifin
af hreinum ávaxtasafa og gosdrykkjum eru því keimlík að
þessu leyti og flokkar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO)
þetta því saman undir heitinu frír sykur (e. „free sugar“). Samkvæmt ráðleggingum þeirra ætti neysla á fríum sykri ekki að
yfirstíga 5-10% af heildarorkuinntöku sem eru u.þ.b. 30-50 g
fyrir fullorðinn einstakling. Það gerir um 6-12 teskeiðar sem er
um það bil magnið í 1-2 gosdósum eða glösum af safa.
Ein af helstu röksemdunum sem hefur verið beitt að hálfu
þeirra sem tala gegn því að sykur sé skaðlegri en önnur matvæli er sú að málið snúist um hitaeiningar, þ.e. að vandamálið
sé einfaldlega að fólk innbyrði meiri mat en líkaminn ræður við
að brenna og þar af leiðandi fitni fólk og að offitan leiði síðan til
sjúkdóma. Sykur sé einungis eitt form af orku og því ekki verri
eða betri uppspretta af hitaeiningum.
Vandamálið við þessa röksemdafærslu er
það að hugtakið hitaeining kemur úr
varmafræði og lýsir einfaldlega þeirri
varmaorku sem losnar úr tilteknu efni
þegar það er brennt. Mannslíkaminn er
mun flóknari maskína en gasbrennari.
Hagsmunatengdar
rannsóknir
Í dag hefur safnast gríðarlega
mikið af upplýsingum og
rannsóknum um heilsufarsleg áhrif sykurs en þegar
rannsóknir eru skoðaðar
með tilliti til þess hvernig þær séu fjármagn-

aðar, kemur í ljós töluverður munur á því hvort tengsl finnist
milli sykurneyslu og offitu, sykursýki og tengdra sjúkdóma.
Flestar óháðar rannsóknir benda til skaðsemi á meðan þær sem
eru fjármagnaðar af hagsmunaaðilum gera það ekki. Einnig
hefur komið nýlega í ljós að fyrirtæki í sykuriðnaði hafa í áratugi eytt töluverðum fjármunum í að fjármagna rannsóknir og
skýrslur í því augnamiði að beina athygli vísindasamfélagsins
og almennings frá skaðsemi sykurs.
Sykuriðnaðurinn er þó langt í frá neitt einsdæmi þegar kemur að þessu tiltekna atriði en svo virðist sem það sé nánast ófrávíkjanleg regla að niðurstöður rannsókna sem eru fjármagnaðar af hagsmunaaðilum í matvælaiðnaði séu þeim í hag. Þetta
atriði skiptir því töluvert miklu máli þegar meta skal vægi
rannsókna og skyldi engan undra að vísindasamfélagið og almenningur fái misvísandi skilaboð um hvað sé satt og rétt.
Ekki magnið heldur gæðin
En hvað á fólk þá að borða? Síðustu áratugi hefur umræðan
mikið snúist um orkuefnin, þ.e. hversu mikið af fitu, kolvetnum
og prótínum fólk eigi að innbyrða en að öllum líkindum missir
sú umræða marks því fólk borðar mat en ekki orkuefni. Sem
dæmi kom nýlega út vönduð rannsókn sem gerð var í Bergen í
Noregi sem varpar nokkuð skýru ljósi á þetta. Í rannsókninni
voru 46 einstaklingar sem voru með efnaskiptavillu og var þeim
skipt í tvo hópa og fylgt eftir í 12 vikur. Annar hópurinn borðaði
kolvetnaríkt mataræði á meðan hinn hópurinn borðaði mjög
kolvetnasnautt og fituríkt fæði sem innihélt mikið af mettaðri
fitu. Prótíninntakan var eins í báðum hópum og hitaeiningarnar
sömuleiðis en taka skal jafnframt fram að hitaeiningar voru
hafðar innan eðlilegra marka. M.ö.o. þetta voru ekki sveltikúrar.
Í báðum hópum voru öll mikið unnin matvæli tekin út, s.s.
viðbættur sykur, hveiti og verksmiðjuunnar jurtaolíur með háu
omega-6 innihaldi. Öll fita kom úr smjöri, rjóma eða kaldpressuðum olíum og kolvetnin voru sömuleiðis ekkert eða lítið unnin
með lágum sykurstuðli.
Niðurstaðan? Báðir hóparnir náðu mjög góðum árangri og
enginn marktækur munur var á hópunum að lokinni rannsókninni. Þeir einstaklingar í rannsókninni sem juku hitaeiningainntökuna sína á tímabilinu grenntust líka og áhættuþættir
þeirra fyrir hjarta- og æðasjúkdómum bötnuðu sömuleiðis. Enn
eitt dæmi þess að mannslíkaminn virkar ekki eins og gasbrennari og kaloríur einar og sér skýra ekki offitu og efnaskiptavandamál.
Ég ætla því að leyfa mér að vitna að lokum í höfunda rannsóknarinnar: „Það virðist því vera að meginregla heilbrigðs
mataræðis sé ekki magnið af kolvetnum eða fitu, heldur gæði
matarins sem við borðum. Meint heilsufarsleg áhætta þess að
borða gæðafitu hefur verið ýkt fram úr hófi. Það gæti því verið
meira um vert fyrir lýðheilsu að hvetja til minni neyslu á matvörum sem innihalda unnið hveiti, mikið unnar olíur og viðbættan sykur.“
Ítarlegri útgáfu af þessari grein með heimildatilvísunum má
finna í greinasafni SÍBS á sibs.is
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Síminn og SidekickHealth hófu víðtækt samstarf að loknum Heilsuleikunum og varð þjónustan formlega hluti af vöruframboði Símans.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Axel F. Sigurðsson, hjartalæknir.

Efnaskiptavilla

E

fnaskiptavilla (metabolic syndrome) er hugtak sem
notað er til að lýsa ákveðnu líkamsástandi eða heilkenni sem hefur í för með sér aukna hættu á
hjarta- og æðasjúkdómum og sykursýki af tegund
2. Efnaskiptavilla er oft til staðar hjá þeim sem eru
of þungir, en getur einnig verið til staðar þótt líkamsþyngd
sé eðlileg, sérstaklega ef kviðfita er mikil.
Talið er að allt að 25% Bandaríkjamanna hafi efnaskiptavillu. Heilkennið einkennist af miðlægri fitusöfnun með
auknu mittismáli, háum þríglýseríðum í blóði, lágu HDLkólesteróli („góða“ kólesterólið), háum blóðþrýstingi og
auknum blóðsykri.
Skilgreiningin á efnaskiptavillu byggist á því að þrjú af
eftirtöldum atriðum séu til staðar:
쎲 Mittismál: Meira en 94 cm hjá körlum og meira en 80 cm
hjá konum
쎲 Hár blóðþrýstingur
쎲 Hátt magn þríglýseríða í blóði (hærra en 1,7 mmol/L)
쎲 Lágt magn HDL-kólesteróls í blóði. Lægra en 1,03
mmol/L hjá körlum og lægra en 1,29 mmol/L hjá konum
쎲 Mikill blóðsykur eða sykursýki
Margar rannsóknir benda til að líkamsbygging og dreifing
fitu sé mikilvægari þáttur fyrir heilsu okkar en líkamsþyngd
eða heildarmagn fitu í líkamanum. Þekkt er að konur hafa
yfirleitt hærra fituhlutfall en karlar. Samt er körlum mun
hættara við fylgikvillum offitu en konum.
Svo virðist sem fitusöfnun umhverfis líffærin okkar, aðallega í kviðarholi, gegni lykilhlutverki varðandi efnaskiptaraskanir sem tengjast offitu. Þessi fita kallast iðrafita
(visceral fat).
Fjöldi vísbendinga hefur komið fram um að iðrafita sé
hættulegri en önnur fita. Rannsóknir á einstaklingum með
offitu sýna að þeim sem hafa hæst hlutfall iðrafitu er hættara við að fá sykursýki, blóðfituraskanir og hjarta- og æðasjúkdóma en þeim sem hafa lægra hlutfall iðrafitu.
Einstaklingar með efnaskiptavillu hafa oftast mikla iðrafitu. Þessu fylgir yfirleitt insúlínviðnám sem endurspeglar
skerta svörun frumna líkamans við áhrifum insúlíns. Brisið
reynir oft að bæta fyrir þetta ástand með því að framleiða
meira insúlín. Hátt insúlínmagn í blóði er því einkennandi
fyrir sjúklinga með efnaskiptavillu. Í mörgum tilvikum leiðir
þetta ástand síðan til sykursýki af tegund 2.
Þar sem sterk fylgni er á milli miðlægrar offitu og ýmissa
sjúkdóma er líklegt að aðferðir sem draga úr uppsöfnun
iðrafitu bæti heilsu okkar.
Allar aðferðir sem leiða til þyngdartaps eru líklegar til
þess að minnka miðlæga fitusöfnun.
Aðferðir sem draga úr iðrafitu án þess að valda teljandi
þyngdartapi að öðru leyti gætu verið gagnlegar. Hins vegar
er ljóst að erfitt er að minnka einungis iðrafitu án þess að
hafa áhrif á fitusöfnun annars staðar í líkamanum.
Nýleg samantekt á rannsóknum sem hafa skoðað þetta
vandamál benda til þess að flestar megrunaraðferðir leiði til
minnkunar á iðrafitu svo og fitusöfnun undir húð og að engar aðferðir séu til sem minnki einungis miðlæga fitusöfnun.
Markaðssetning megrunaraðferða gengur oft út á að
sannfæra viðskiptavininn um að viðkomandi aðferð muni
minnka miðlæga fitusöfnun sérstaklega. Nokkuð ljóst er að
slíkar fullyrðingar eru ekki studdar af vísindalegum rannsóknum.
Minni neysla á sykri og einföldum kolvetnum leiðir oftast
til lækkunar á þríglýseríðum í blóði. Jafnframt minnkar
fjöldi smárra LDL agna og sem talið er jákvætt gagnvart
hættunni á hjarta- og æðasjúkdómum. Þá getur slíkt mataræði dregið úr insúlínviðnámi og lækkað blóðsykur sem er
jákvætt.
Rannsóknir benda til að svokallað Miðjarðarhafsmataræði
geti minnkað iðrafitu og bætt ýmsa efnaskiptaþætti sem
tengjast slíkri fitusöfnun.
Margir sérfræðingar telja að reglubundin líkamsrækt sem
slík leiði ekki til þyngdartaps. Hvort sem þetta er satt eða
ekki er rétt að muna að reglubundin hreyfing hefur ýmis jákvæð áhrif á efnaskipti og heilsu, óháð þyngdartapi.

Starfsmenn Símans spöruðu sér
69 kíló af sykri með Sidekick appinu
Heilsuleikar Símans fóru fram haustið
2018 en þá var starfsmönnum sem
vildu taka þátt skipt upp í lið og þeir
hófust handa við að hreyfa sig meira,
borða betur og huga að andlegu hliðinni með Sidekick appinu í tvær vikur.
Alls tóku 227 starfsmenn þátt í Heilsuleikunum og kláruðu þeir um 33.000
æfingar með hjálp SidekickHealth.
6117 kílómetrar voru farnir sem er

sambærilegt og að ganga frá Reykjavík til Rómar og í gegnum skýra
markmiðasetningu í Sidekick appinu
náði starfsfólk Símans að spara sér 69
kíló af sykri. Sidekick appið er ekki
bara heilsueflandi heldur líka hópefli
sem er ekki síður mikilvægt á stórum
vinnustað segir Sæunn Sævarsdóttir
starfsmaður Símans en hún tók þátt í
Heilsuleikunum og hefur notað Sidekick alla tíð síðan enda þjónustan einföld og þægileg í notkun. Sidekick
styður vel við notandann og hvetur
hann áfram, minnir hann á að hreyfa
sig og hjálpar honum að
borða rétt. Ég er ótrúlega ánægð með
þjónustuna, það
er margt sagt um
hvernig sé best að
lifa heilbrigðara
lífi en það er ekkert alltaf rétt og
byggt á staðreyndum. Ég
treysti Sidekick

enda þjónustan þróuð af læknum þar
sem vísindin eru notuð til að auka lífsgæði mín en ekki óskhyggjan ein segir
Sæunn. Rúnar Jón Hermannsson
vörustjóri hjá Símanum segir Sidekick
hafa hjálpað sér að ná betri tökum á
andlegu hliðinni en hann hefur alltaf
verið duglegur að hreyfa sig. Það er
einfalt að hlaupa og hjóla en það á það
til að gleymast að huga að slökun og
núvitund sem er ekki síður mikilvægt,
það er leikur einn með Sidekick segir
Rúnar Jón. Síminn hefur lengi skoðað
heilbrigðistækni og farið í mörg tilraunaverkefni á því sviði sem sum
hver hafa orðið að veruleika, þar
liggja fjölmörg tækifæri sem nýtast
mörgum að ná t.d. tökum á streitu og
til að efla eigin heilbrigði. Síminn og
SideKick hófu víðtækt samstarf að
loknum Heilsuleikunum og varð þjónustan formlega hluti af vöruframboði
Símans að Heilsuleikunum loknum
enda samlegðin mikil, tæknin og
læknavísindin vinna þar saman, öllum
til góða.

Vaxandi nýgengi sykursýki –
skýrsla starfshóps
Starfshópur um viðbrögð við vaxandi nýgengi sykursýki leggur til gerð miðlægrar
skrár um sykursýki á Íslandi, að áhersla á
forvarnir verði aukin og eftirfylgni með
þeim sem greinst hafa með sjúkdóminn
verði efld. Hópurinn mælir ekki með almennri skimun fyrir sykursýki. Starfshópurinn hefur skilað Svandísi Svavarsdóttur
heilbrigðisráðherra skýrslu með tillögum
sínum.
Hópurinn var skipaður í samræmi við
ályktun Alþingis nr. 27/145 þar sem heilbrigðisráðherra var falið að skipa starfshóp til að móta viðbrögð við vaxandi nýgengi sykursýki.
Í skýrslu starfshópsins er meðal annars
fjallað um faraldsfræði sykursýki, afleiðingar sjúkdómsins, um skráningu upplýsinga um sykursýki í gagnagrunna og kosti
og galla slíkrar skráningar. Loks er fjallað
um skimun fyrir sykursýki 2, skilyrði þess
að slík skimun sé réttlætanleg og hvað
gert hefur verið erlendis í þessum efnum.
Fram kemur í skýrslunni að á heimsvísu
sé áætlað að einstaklingum með sykursýki hafi fjölgað úr um það bil 333
milljónum árið 2005 í um 435 milljónir
árið 2015, eða sem nemur rúmlega 30%.
Í Evrópu er talið að um 9-10% fullorðinna
séu með sykursýki. Hér á landi skortir
rannsóknir á faraldsfræði sykursýki en
vísað er til úrtaksrannsóknar sem byggð
var á nokkrum hóprannsóknum Hjartaverndar á árunum 1967-2007 sem benti
til þess að á tímabilinu hefði algengi sykursýki tvöfaldast hjá körlum en fjölgað
um 50% hjá konum. Að mati starfshópsins eru engin augljós rök fyrir öðru en að
sú fjölgun sykursýkistilfella sem spáð
hefur verið erlendis muni einnig eiga sér
stað hér á landi.
Í niðurstöðum starfshópsins segir með-

Starfshópur um vaxandi
nýgengi sykursýki.

Starfshópurinn mælir með...
… að sett verði saman miðlæg skrá um
sykursýki á Íslandi
… að umrædd skrá verði vistuð hjá
Embætti landlæknis
… virkri ritstjórn klínískra leiðbeininga
um sykursýki
… að umrædd ritstjórn starfi innan
Embættis landlæknis
Samdóma álit starfshópsins er að
hann:
… mælir ekki með almennri skimun
fyrir sykursýki
… mælir með áframhaldandi vinnu að
heilsueflingu og forvörnum
… mælir með að Embætti landlæknis
leiði vinnu um heilsueflingu og forvarnir
… mælir með eflingu heilsugæslunnar í
víðum skilningi og að komið verði á fót
heilsueflandi móttökum

al annars að sykursýki sé alvarleg vá sem
gæti leikið Íslendinga grátt. Mikilvægt sé
og tímabært að meta stöðuna og skipuleggja innviði til framtíðar. Skrá um sykursýki sé einn þátturinn í því, annar sé
stefnumótun og sá þriðji, uppbygging innviða.
Formaður starfshópsins var Rafn Benediktsson, tilnefndur af Landspítala. Aðrir
nefndarmenn voru Hafdís Lilja Guðlaugsdóttir, tilnefnd af Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga, Finnbogi Karlsson, tilnefndur af Sjúkrahúsinu á Akureyri,
Hólmfríður Þorgeirsdóttir, tilnefnd af
Embætti landlæknis, Fríða Bragadóttir, tilnefnd af Samtökum sykursjúkra, Ásgeir
Böðvarsson, tilnefndur af Heilbrigðisstofnun Norðurlands, og Hörður Björnsson, tilnefndur af Læknafélagi Íslands.
Starfsmaður hópsins var Dagmar Huld
Matthíasdóttir, velferðarráðuneytinu.
Skýrslu starfshópsins ásamt glærukynningu formannsins má nálgast í heild sinni
á heimasíðu ráðuneytisins með því að slá
inn leitarorðið „sykursýki“ í leitarglugga
efst á síðunni.

