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Elisabeth ble  
frisk med lavkarbo

Hun slet med mageproblemer i mange år, så toppet det seg med diabetes 2. 
Formen var elendig, men ved å spise naturlig mat har Elisabeth fått tilbake  

energien og det gode humøret.

GLAD: – Jeg hadde ikke trodde 
det var mulig å bli så frisk ved  
å legge om kostholdet, sier 
Elisabeth Borthen i Bergen. 
Hun har ikke lenger symptomer 
på tarmsykdom eller diabetes 2 
– og har gått ned 20 kilo.

TEKST: SIW CH. TEIGLAND FOTO: PÅL BENTDAL, PRIVATE

• Ble kvitt 
diabetes 2 

• Gikk ned 20 
kilo
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I desember 2017 var Elisabeth 
Borthen (60) i dårlig form.  
I hennes voksne liv har mange 
dager vært styrt av en ømfintlig 
mage, men nå var Elisabeth 
også sliten og uopplagt, og 
vekten krøp hele tiden oppover.

– Jeg var så lei. Alt spant 
rundt denne magen, med 
oppblåsthet, diaré og smerter. 
Tarmen var så ømfintlig for  
alt, både stress og mat, sier 
Elisabeth.

Hun er rådgiver i Fiskeri- 
direktoratet i Bergen, og  
noen dager løper hun fra møte 
til møte og reiser en del 
i jobben. 

– Da blir det typisk møtemat  

– smørbrød og bagetter. Noen 
ganger rekker jeg heller ikke 
lunsj.

Elisabeth sov dårlig, hadde 
lite energi, var mye tørst og var 
blitt overvektig. Det bar av 
gårde til fastlegen. 

– Jeg spiste ikke mye heller, 
likevel la jeg på meg. Nå 
skjønner jeg mekanismene 
i kroppen.

Fastlegen tok en masse blod-
prøver, blant annet fastende 
blodsukkerpøve, og resultatene 
var to diagnoser: Irritabel 
tarmsyndrom (IBS) og diabetes 
2. IBS er en sekkediagnose for 
symptomer på irritasjon av 
tarmen.

– Jeg ble veldig fortvilet 
– ikke bare hadde jeg en tarm-
sykdom, men også diabetes, 
sier Elisabeth.

Som diabetiker måtte hun 

i gang med blodsukkermåling 
to ganger om dagen. Det 
hoppet og spratt: høyt blod-
sukker om morgenen og lavt 
om kvelden. 

Ved høyt blodsukker ble 
Elisabeth svimmel og ør – ved 
lavt ble hun energiløs, nærta-
gende og nedstemt.

MANNEN TOK GREP
Fastlegen anbefalte Elisabeth 
å kutte ut karbohydrater, som 
sukker, og være forsiktig med 
frukt. Ellers spiste hun som før 
– brød, brunost, poteter, full-
kornspasta og -ris og annet 
med «skjulte» karbohydrater. 

Elisabeth gikk litt ned i vekt, 
men formen var dårlig.

– Heldigvis har jeg en mann 
som så hva jeg strevde med. En 
kollega av Jørgen hadde fått 
fine resultater med lavkarbo- 

kost etter å ha vært på livsstils- 
kurs med legene Sofie og Erik 
Hexeberg. Så gjett hva jeg fikk 
i julegave av Jørgen? Et kost-
holdskurs i Spania! forteller 
Elisabeth.

Begeistringen sto ikke i taket 
hos henne, men i april 2018 dro 
hun likevel på kostholdskurset.

– Jeg trodde virkelig ikke på 
dette kostholdet og stilte en 
masse kritiske spørsmål på 
kurset. Vi spiste naturligvis 
lavkarbomat disse dagene. Jeg 
målte blodsukkeret som vanlig 
morgen og kveld – og etter 
to-tre dager begynte det å være 
lavt og stabilt, en stor overras-
kelse, sier Elisabeth.

MAGEN ROET SEG
Etter kurset la hun helt om til 
lavkarbo. Hun spiste maks 20 
gram karbohydrater per dag. 
Blodsukkeret holdt seg lavt og 
stabilt, langtidsblodsukkeret 
gikk ned. Etter to–tre uker 
begynte magen å roe seg. 

– Et eventyr! Jeg kunne også 

«Jeg har fått et nytt og 
mye bedre liv.»

Elisabeth

To typer
diabetes 
Ved begge diabetes-
typene blir blodsukkeret 
for høyt. 
Ved type 1 skyldes det 
at bukspyttkjertelen 
lager for lite insulin. 
Ved type 2 lages det 
normalt rikelig med 
insulin, men det virker 
ikke som det skal. 
Cellene i kroppen er blitt 
insulinresistente. 
Et fastende blodsukker 
bør være mellom 4,0 og 
6,0 mmol/L. Er blod-
sukkeret fastende om 
morgenen over 7 
mmol/L, har du diabetes. 
I hovedsak stilles 
diagnosen diabetes i dag 
basert på måling av 
«langtidsblodsukkeret», 
HbA1c. Det er et uttrykk 
for gjennomsnitts-
blodsukkeret over 6–8 
uker før prøven. En verdi 
på 48 mmol/mol eller 
høyere betyr diabetes.  
Kilde: Lege Erik Hexeberg 

SAMMEN PÅ 
KURS: Elisabeth 
og mannen Jørgen 
var på kostholds
kurs sammen med 
flere andre i Spania 
i november, og 
lærte hvordan man 
lager mat for 
diabetikere.

Dette er lavkarbo
Lavkarbo innebærer ren og naturlig mat, tenk gjerne 
steinalderkosthold. Du får i all hovedsak energi tilført fra 
karbohydrat, fett og protein. 

 ● Karbohydrater er sukker og stivelse. Sukker finnes særlig 
i matvarer og drikke tilsatt sukker samt i frukt og bær. Stivelse 
finnes særlig i brød, knekkebrød, mysli, bakervarer, pizza, 
pasta, mais, ris, poteter, gulrot og kålrot.

 ● Et måltid med mye karbohydrater vil øke blodsukkeret og 
dermed øke utskillelsen av insulin. Over tid vil insulinet virke 
dårligere, vi blir insulinresistente og kan få diabetes type 2. 

 ● Hva som er riktig mat for din kropp er individuelt. Noen 
stortrives på bare 20 gram karbohydrat daglig, mens andre 
trenger 100 gram for å føle seg på topp.
Kilde: «Lavkarbo for alle – 100 nye oppskrifter» 
av Sofie Hexeberg og Gunn-Kari Sakariassen, Cappelen Damm
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spise matvarer jeg ikke tålte 
tidligere, som løk, brokkoli, 
blomkål og kjøtt, helt utrolig. 
Med lavkarbo fikk tarmen en 
helt annen bakterieflora.

GLEDELIG BONUS
Vektnålen bikket stadig nedover, 
og etter 11 måneder hadde 
Elisabeth gått ned 20 kilo. Med 
lavkarbo holder hun seg mett 
lenger og spiser to til tre 
måltider per dag.

– Vekten er en ekstrabonus! 
Helsegevinstene er viktigst. 
Høydepunktene er at alle 
betennelsessymptomer 
i tarmen er borte, og jeg har 
ikke lenger symptomer på 
diabetes 2. Den holder jeg 
i sjakk med kostholdet. Jeg vil 
gjerne ned ti kilo til, men har 
det veldig bra med meg selv nå, 
sier Elisabeth.

HELT NYTT LIV
I november i fjor deltok Elisa-
beth og Jørgen på et nytt kurs i 
Spania med Hexeberg-legene, 
denne gangen skreddersydd for 
diabetikere.

– Det viktigste vi har lært er 
at et kosthold med mye karbo-
hydrater er helt unødvendig, og 
at det er mye skjulte karbohy-
drater i såkalt sunn mat. Pluss 
at fett ikke er så fy–fy som vi 
har lært hele livet, snarere tvert 
imot.

Elisabeth har vært konse-
kvent med maten og ser på 

lavkarbo som en livsstil, ikke 
en diett.

– Jeg har fått et nytt og bedre 
liv. Ved å legge om kostholdet 
spiser jeg nå masse god mat. 
Jeg har ikke sukkersug, men 
kan savne chipsen av og til. 
Men jeg er nesten helt avvent! 
Tenker heller på alt det deilige 
vi kan spise, som rent kjøtt, 
fisk, egg, skalldyr, grønnsaker 
og fete, smakfulle sauser,  
forteller Elisabeth.

Hun og mannen spiser det 
samme, selv om han ikke har 
helse- eller vektproblemer.  

– Han og døtrene mine er 
utrolig støttende, og venner og 
kolleger har heiet på meg. De 
ser jo at jeg er blitt frisk. Ved 
siste måling hos fastlegen var 
langtidsblodsukkeret på 5,6. 

Han er imponert over vilje-
styrke og resultat, oppmuntrer 
og er positiv.

STERKE MENINGER
Enkelte har sterke meninger 
om lavkarbo – at det er farlig 
med så mye fett og at alle 
trenger brød og poteter.

– Vi fremstilles som om vi 
drikker ribbefett. Det handler 
ikke om å få i seg mest mulig 
fett, men karbohydratene må 
erstattes med fett – som næring 
og for forbrenning.  

Med god planlegging styrer 
Elisabeth unna møtematen eller 
spiser bare pålegget – og det 
ligger mange uspiste rund-
stykker igjen etter henne.

– Alt blir en vane. Jeg ser nå 
at energinivået og helsen min 

har vært på bånn. Nå har jeg 
fått en ny hverdag jeg aldri 
hadde drømt om, understreker  
Elisabeth.

ENKEL FORKLARING
Lege dr. med. Erik Hexeberg er 
glad på Elisabeths vegne, og 
sier hun er en av mange med 
slike plager som opplever stor 
forbedring av helsa ved å legge 
om til lavkarbokosthold.

– Har du diabetes, er det lurt 
å unngå mat som øker blodsuk-
keret. Stivelsesrike produkter 
som brød, pizza, pasta, ris og 
poteter er hovedkildene til høyt 
blodsukker. De fleste forstår at 
vanlig sukker må unngås, men 
de færreste tenker på at blods-
ukkeret i gjennomsnitt (over to 
timer) øker like mye etter 50 

«Jeg vil gjerne ned ti kilo til,  
men har det veldig bra med  

meg selv nå.»
Elisabeth Borthen

OPPGITT: – Noen har sterke 
meninger om lavkarbo, uten å ha 
kunnskap om det. Jeg gidder 
ikke forsvare meg lenger, men 
sier bare at jeg ikke spiser brød, 
sier Elisabeth. Hun vet hva som 
virker for henne.

Elisabeths 
gode råd
Planlegging: Ha klart 
for deg hva du skal spise 
i dag og i morgen.
Krisemat: Ta alltid med 
deg en pose nøtter eller 
en matboks, og spis når 
du er sulten.
Kunnskap: Sett deg inn 
i kostholdet, og lag  
god mat. Jeg henter 
inspirasjon og 
oppskrifter fra Facebook 
lavkarbogrupper og 
kokebøker, som for 
eksempel Sofie 
Hexeberg sine. Og  
Allers er god på 
lavkarbo-oppskrifter. 

Dette spiser 
Elisabeth
Frokost: Cottage 
cheese med litt 
seterrømme og bær. 
Eller Brisk knekkebrød 
med smør, ost og 
agurk.
Lunsj: Salat med reker 
eller kylling, majones 
eller olivenolje som 
fettkilde. Eller Brisk 
med egg og majones.
Middag: Fisk, kylling, 
kjøtt, kjøttdeig med 
brokkoli, blomkål eller 
sellerirot most med 
kremfløte eller lettstekt 
i meierismør. Salat som 
tilbehør. 
Kos: Ost i terninger 
eller stekt i ovn 
(ostechips). Baconsvor, 
litt salte eller rå nøtter, 
eller litt gresk youghurt 
naturell med sukrin og 
valnøtter. Lavkarbo-
vafler med seterrømme 
og bær. Helgemiddag 
med et glass vin  
eller to.
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EKSTRA BILDE 2: Husk kolon EKSTRA BILDE 3: Husk kolon

Torskemiddag

 ◗ 600–700 g torskefilet, skinn- 
og beinfri, gjerne frossen 

 ◗ 1 squash i terninger
 ◗ ½ løk i «terninger»
 ◗ 100 g sopp 
 ◗ 1 brokkoli i buketter
 ◗ ½ gulrot (maks)
 ◗ 2 dl kremfløte

 ◗ meierismør
 ◗ salt, pepper og timian

Stek grønnsakene i panne med 
meierismør, salt, pepper  
og timian. Tilsett fløte, og  
gi et oppkok. Hell blandingen 
over fisken i ildfast form.  
Bakes i ovn på 180 grader  
i 20 minutter.

Helsedirektoratets råd
Personer med diabetes skal 
spise vanlig norsk kosthold, 
eventuelt moderere noe på 
brød- og fruktinntak.

Ved diabetes type 2 er det 
ifølge helsemyndighetene 
dokumentasjon for å anbefa-
le disse kostmønstrene: 

 ● tradisjonell 
middelhavskost

 ● moderat 
karbohydratredusert kost 

 ● kost med lav glykemisk  
indeks

Følgende tilpasninger er 
viktig:

 ● Å unngå mat og drikke 
med mye sukker. 

 ● I de norske kostrådene an-
befales 2–3 frukt/bær daglig, 
noe som kan være vanskelig 
forenelig med god blodsuk-
kerregulering hos enkelte 
med diabetes, siden frukt og 

bær inneholder rundt 10 pro-
sent sukker. Dosen måltids-
insulin må tilpasses inntaket. 

 ● For diabetikere er det  
ekstra gunstig å øke inntaket 
av belgvekster og nøtter.

Direktoratet sier også at 
personer med diabetes må ta 
hensyn til den totale karbo-
hydratmengden i måltidet når 
han/hun skal følge det gene-
relle rådet om grove kornva-
rer. Det kan også være 
nødvendig å begrense innta-
ket av frukt og stivelsesrike 
grønnsaker, men dette må  
tilpasses individuelt.  
LES MER: 
https://helsedirektoratet.no/
retningslinjer/diabetes  

Kilde: Henriette Øien, avde-
lingsdirektør, avdeling folke-
sykdommer i Helsedirektoratet

Lavkarbovafler
 ◗ 4 egg
 ◗ 1 boks Philadelphia-ost 
(200g)

 ◗ 2 ss Sukrin
 ◗ 2 ss mandelmel
 ◗ 1 ts bakepulver
 ◗ ½ ts vaniljepulver 
(helsekost)

 ◗ 1 ss chiafrø
 ◗ ½ ts kardemomme
 ◗ 1 ts Fiberhusk for mer 
luftige vafler (valgfritt)

 
La røren svelle i cirka 
15 minutter før steking. 
Nam, nam!

Elisabeths lavkarbooppskrifter

LUNSJTIPS: Ost, skinke og 
grønnsaker som vokser over 

jorda – vipps, så har du  
herlig og sunn lunsj.

DESSERTTIPS: En melon 
fylt av bær – festlig og 
sunt! Serveres med pisket 
krem tilsatt litt Sukrin.
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Mye strid om fett og karbo
Helsemyndigheter, forskere 
og leger verden over strides 
om hva slags mat som fore- 
bygger livsstilssykdommer 
og bedrer helsen til diabetes-
pasienter. I store trekk er det 
uenighet hvor mye og hva 
slags type fett som er sunt 
og usunt. Det  samme 
gjelder grove kornprodukter 
– som inneholder mye 
karbo hydrater.

Vi reagerer forskjellig på 
ulike matvarer, men rådfør 
deg alltid med lege før du 
legger om kost holdet ditt 
hvis du har  diabetes eller 
andre sykdommer. Slutt hel-
ler ikke med medisiner uten 
å snakke med legen. 

Liker du ren «stein alder-
mat» som lavkarbo, bør du 

velge en lege som har god 
kunnskap om dette kosthol-
det. Ofte opplever pasienter 
med diabetes 1 og 2 at de 
kan trappe ned på og kan-
skje kutte ut medisiner på 
sikt med lavkarbokosthold, 
viser tilbakemeldinger fra 
pasienter, behandlingsste-
der og Facebook -grupper 
som Ulydige diabetikere. 

Ved å følge Helsedirekto-
ratets kostråd kan du spise 
mer stivelsesrik mat enn ved 
et lavkarbokosthold. Der-
med må du som diabetiker 
bruke insulin for å rette opp 
balansen. Ved lavkarbokost-
hold kan det vise seg at 
kroppen ikke lenger trenger 
medisiner i samme doser, 
eller ikke i det hele tatt.

– ETTER MIN vurdering er det 
et høyt inntak av karbohydrat 
og protein som har bidratt til 
epidemien av overvekt, fedme 
og diabetes type 2. Denne 
tilstanden er dessverre konse-
kvensen av våre helsemyndig-
heters kostråd, sier lege og dr. 
med.Erik Hexeberg, spesialist 
i indremedisin.

Han driver Dr. Hexebergs 
klinikk i Tønsberg og Sand-
vika sammen med ektefellen 
og legen Sofie Hexeberg. 

Hovedprinsippet i deres 
behandling er individuelt 
tilpasset betennelsesdempende 
og blodsukkerstabiliserende 
kosthold. Hvor mye karbohy-
drater og proteiner hver og en 
tåler, vil variere.

– I dag er 70 prosent av den 
norske voksne befolkningen 
overvektige, til tross for helse-
myndighetenes kostråd som 
var ment å holde oss normal-
vektige, sier Erik Hexeberg.

Han påpeker at norske 

kostråd fra 1960-tallet gikk ut 
på å spise lite fett og lite koles-
terol for å unngå hjerte- og 
karsykdommer. 

– Vi skulle ikke spise kjøtt 
med synlig fett, og være forsik-
tige med egg og reker, fordi det 
inneholdt mye kolesterol.  
I ettertid har våre helse-
myndigheter erkjent at det ikke 
er noen sammenheng mellom 
det totale innholdet av fett og 
hjerte- og karsykdom. Det er 
heller ingen sammenheng 
mellom inntak av kolesterol og 
hjerte- og karsykdom. Dette er 
det allmenn enighet om, men 
våre helsemyndigheter 
erkjenner ikke at de tok feil, 
sier Hexeberg. 

MER OVERVEKT
Stivelsesrike matvarer som 
brød, poteter, pasta og ris blir 
omdannet til sukker i kroppen 
og gir et høyt blodsukker. 

– Fra 1980-tallet og fram til 
etter år 2000 påsto ernærings-

forskerne at vi ikke ville legge 
på oss av sukker og stivelse. 
Derimot ville vi bli fete av fett. 
Men i takt med magrere kost-
hold, har befolkningen blitt 
tyngre. Etter hvert har ernæ-
ringsforskerne innrømmet at 
de tok feil – vi legger på oss av 
karbohydrater, viser nyere 
forskning. Epidemien med 
overvekt og diabetes 2 er dess-
verre konsekvensen av våre 
helsemyndigheters kostråd, 
sier Erik Hexeberg. 

LITEN ENDRING
Han sier det i prinsippet er 
svært liten forskjell på dagens 
og de opprinnelige kostrå-
dene. Folk flest oppfatter det 
samme hovedbudskapet: Fett 
er farlig, særlig mettet fett. Og 
myndighetene mener vi bør 
øke inntaket av grove korn-
produkter, altså karbohydrater. 
Nøkkelhullmerkingen av mat 
innebærer reduksjon av fett og 
en økning av karbohydrater. 

Det er ingen holdepunkter for 
at det er gunstig, mener Hexe-
berg. 

Mangelen på individuell 
tilpasning av rådene er kanskje 
mest alvorlig, synes han.  
I regjeringens diabeteshand-
lingsplan fra 2017 anbefales 
diabetikere å spise en rekke 
stivelsesrike produkter inklu-
dert grove kornprodukter. Når 
vi vet at stivelse blir til sukker  
i kroppen, blir dette som å 
anbefale sukkersyke å spise 
sukker, sier Hexeberg. 

– Uheldige norske kostråd
70 prosent av den norske voksne befolkningen er i dag overvektige, til 
tross for helsemyndighetenes kostråd, påpeker dr. med. Erik Hexeberg. 

EKSPERT: Dr. Erik Hexeberg 
er en forkjemper for 
lavkarbokosthold.

gram grovbrød som etter 50 
gram sukker.  

– Hva med tarmplagene?
– At IBS-plagene ble borte, 

kan skyldes at hun har unngått 
tungt fordøyelige karbohy-
drater som kan skape gassdan-
nelse og ubehag i tarmen. Det 
kan også skyldes at hun etter 
kostomlegging har unngått mat 
som virker irriterende på 
tarmen. Hun har for eksempel 
unngått gluten. 

– Hun hadde høyt blod-
sukker om morgenen – hvorfor 
det?

– Det kommer av at leveren 
lager sukker hvis blodsukkeret 

er for lavt. Men hos mange med 
diabetes har denne sukkerpro-
duksjonen kommet ut av 
kontroll. Særlig om natten er 
denne sukkerproduksjonen 
aktiv, og resultatet er et høyt 
blodsukker om morgenen.

– Kan også diabetes 1-pasi-
enter få lignende resultater med 
lavkarbo?

– Absolutt. De oppnår et 
mer stabilt og lavere blod-
sukker med vesentlig lavere 
insulinbehov. Og mange med 
diabetes type 1 som har lagt på 
seg, ser at de i tillegg får bedre 
vektkontroll på et lavkarbo-
kosthold.  

«Blodsukkeret øker like mye 
etter 50 gram grovbrød som 

etter 50 gram sukker.»
Erik Hexeberg


