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>> NORDISKA NUTRITIONSKONFERENSEN

ndelen äldre i befolkningen 
blir allt större, och med den 
ökande medelåldern har 
dödsorsakerna förändrats. 

Idag dör hela 75 procent av personer 
i industrialiserade länder som är över 
65 år av hjärt-kärlsjukdomar och 
cancer. Att denna dödlighet går att 
påverka med både matval och övriga 
livsstilsfaktorer var nyckelbudskapet 
som förmedlades av Daan Kromhout, 
Division of Human Nutrition, Wage-
ningen University, Nederländerna, vid 
den nordiska nutritionskonferensen i 
Köpenhamn, 3 juni 2008. 

WHO:s rekommendationer
En av de två studier som Kromhout 
uppehöll sig kring baserades på data 
som samlats in i de finska, holländska 
och italienska kohortstudierna inom 
den så kallade Seven Countries-
studien, där män i åldern 50-70 år 
följdes under 20 år med start 1970. I 
studien jämfördes dödligheten hos de 
personer som följde ett matmönster 
enligt WHO:s kostrekommendationer 
(”hälsosam kost”) med dödligheten hos 
de som inte gjorde det. Indelningen av 
försökspersonerna i dessa två grupper 
baserades på analyser av kostdata i 
originalstudien, insamlade genom kost-
registreringar (frekvensformulär). 

Resultaten visade att den totala 
dödligheten var 13 procent lägre i den 
grupp vars matmönster överensstämde 
med WHO:s rekommendationer (1). 

Dödlighet på grund av hjärt-kärlsjuk-
dom var 18 procent lägre i denna grupp. 

Medelhavskost
I en annan studie, utförd inom det 
så kallade HALE-projektet (Heal-
thy Aging, a Longitudinal study in 
Europe), undersökte man istället 
hur en traditionell medelhavskost 
påverkade dödligheten (2). Typiskt 
för detta matmönster är bland annat 
ett högt intag av grönsaker, baljväx-
ter, frukt, nötter och olivolja, ett 
relativt högt intag av fisk. Intaget av 
kött och kyckling är vanligen lågt, 
liksom intaget av mättat fett. Mjölk-
produkter konsumeras i små eller 
måttliga mängder, vanligen som ost 
eller yoghurt. Alkohol konsumeras 
regelbundet, men i måttliga mängder 
och huvudsakligen i form av vin. 

I HALE-projektet deltog 1 507 män 
och 832 kvinnor i åldern 70-90 från 11 
europeiska länder. Försökspersonerna 
följdes under 10 år med start 1990. 
Information om deltagarnas matintag 
samlades in av tränade dietister med en 
så kallad ”dietary history model”. Ge-
nom intervjuer med försökspersonerna 
samlades information om matintaget 
2-4 veckor innan intervjun in. 

Ett matmönster enligt den tra-
ditionella medelhavskosten visade 
sig medföra 23 procent lägre total 
dödlighet. Dödlighet på grund av 
hjärt-kärlsjukdom och cancer var  
29 respektive 10 procent lägre. 

Livsstilsfaktorer
Förutom matmönstret studerade man 
i HALE projektet också betydelsen av 
livsstilsfaktorerna alkoholintag, rökning 
och fysisk aktivet. Med en kombination 
av både medelhavskost och en hälso-
sam livsstil fann man att dödligheten 
var hela 50 procent lägre. Hälsosam 
livsstil innebar i det här fallet ett mått-
ligt intag av alkohol (ej total avhållsam-
het, men max 30 g alkohol per dag), 
rökstopp de senaste 15 åren och minst 
30 minuter fysisk aktivet per dag. 

Avslutningsvis konstaterade 
Kromhout att matmönster som 
överensstämmer med WHO:s rekom-
mendationer och den traditionella 
medelhavskosten båda kan betraktas 
som hälsosamma, och kan bidra till 
lägre dödlighet bland medelålders och 
äldre. Värt att notera är dock att kost-
vanorna i medelhavsländerna ändrats 
över åren, och att dagens matvanor i 
medelhavsländerna i många fall avvi-
ker från det matmönster som studera-
des inom HALE-projektet. ••

/Ulf Nilsson, 
Susanne Bryngelsson
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Matmönster & hälsa

Både kostvanor och livsstil kan 

påverka dödligheten hos medel-

ålders och äldre. Enligt resultat 

från två ”matmönsterstudier” 

har man funnit att grupper som 

äter enligt WHO:s rekommen-

dationer respektive traditionell 

medelhavskost har lägre dödlig-

het, jämfört med grupper som 

inte följer dessa matmönster.
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