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Kan vi gjøre noe for å forebygge diabetes og
tidlig død?

Diabetes og fysisk aktivitet
Hvordan forebygge diabetes med fysisk
aktivitet?
Hvordan behandle diabetes med fysisk
aktivitet?
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All-Cause mortality associated with physical activity during
leisure time, work, sports and cycling to work. Andersen. Arch
Intern Med 2000; 160:1621-1628
Diabetes Care 2007; 30(9): 229698

N= 12.647 menn 40-55
år
Stillesittende jobs.
Prospektivt fulgt i 4 år
Faktorer av betydning
for utvikling av
diabetes

• N= 13375 / 17265 k/m 20-93 år– pooling av Copenhagen
heart study, Glostrupundersøgelsen og Copenhagen Male
study
• Fulgt i gns. 14.5 år
• RR for død avhengig av fysisk aktivitetsnivå
• 1: Stillesittende, lesing/kino osv. < 2 timers lett fysisk
aktivtet/uke.
• 2: lett fysisk aktivitet 2-4 timer/uke (gang, cykling,
hagearbeid)
• 3: Lett fysisk aktivitet > 4 timer/uke (rask gange/cykling,
hardt hagearbeid, svetting under sport/idrett)
• 4: Hard fysisk aktivitet > 4 timer/uke eller
trening/konkurranse flere ganger/uke
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Figure Legend:

Figure Legend:

The estimated relative risk in women for leisure time physical activity levels 2, 3, and 4 in relation to the inactive. The upper curve is
adjusted for cholesterol level, triglyceride levels, body mass index, systolic blood pressure, educational level, smoking, and age at
baseline.

The estimated relative risk in men for leisure time physical activity levels 2, 3, and 4 in relation to the inactive. The upper curve is
adjusted for cholesterol level, triglyceride levels, body mass index, systolic blood pressure, educational level, smoking, and age at
baseline.
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Reverse causality?
Andre faktorer av betydning?

Diabetes Care 2003;26:3230-3236

Finnish diabetes prevention study
• N = 552, IGT.
• Vekttap > 5 %, Fysisk akt > 30min/d, Fettinntak
< 30 %, mettet fett < 10 % og fiberinntak >
15g/1000 kcal.
• F2F konsultasjoner*7 det første år, heretter
*4/år. Samboer kunne delta. Skriftlig materiell
i tillegg – vs. kontroll (livsstilsinfo ved baseline)

Resultat

Progresjon til diabetes hos 9 vs. 20 % av populasjonen i intervensjons vs. kontrollarm i
de tre års studietid.

• Randomisert kontrollert studie
• 25+ år, BMI 24+, FPG 5.3-6.9 mml/l, 2 timers OGTT 7.811.0 mm0l/l.
• Placebo vs. metformin 850mg*2 vs.
livsstilsintervensjon:
• Min 7 % vekttap
• Min 150 mins fysisk aktivitet/uke
• 16 timer om diett, fysisk aktivitet og livsstilsendring ila
første 24 uker, heretter månedlig oppfølging
• 3 års varighet
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DPP - effekt
RRR -31 %
RRR -58 %

Er pasienter med diabetes spesielle?
Lancet Diabetes Endocrinol 2015;3:866-75

• Gruppebasert
livsstilsintervensjon
for alle i 1 år,
heretter ny
gruppevis
behandling

• Jevnt over i dårligere form enn personer uten
diabetes.
• Lavere muskelstyrke
RRR – 27 %
RRR -18 %

Hvordan måles fysisk aktivitet
• 1 MET
(metabolsk
ekvivalent) =
3.5 ml O2/kg

Nurses health study
• 121.700 sykepleiere, 30-55 år i 11 US stater, fulgt prospektivt med
spørreskjema siden 1976.
• 1986: 70.102 uten diabetes, CVD eller cancer.
• Fysisk aktivitet forespurt i 1986, 1988 og 1992, inndelt i MET
kvintiler

Hu et al. Walking compared with vigorous physical activity and risk of type 2
diabetes in women. JAMA 1999: 282:1433-39
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Men kan studier omsettes til real
world?
• Oppfølging i snitt 172 dager
• I snitt 14 treningsrunder ila
oppfølgingstiden
• Rapportert fysisk aktivitet i
snitt 152 min/uke

Konklusjon
• Utvikling av diabetes kan forebygges ved
livsstilsintervensjon i høyrisikogrupper.
• Men det nytter ikke bare med en enkelt
informasjonsrunde. Dette må pågå over tid.

For hver ekstra trenings-session a 30 min ila oppfølgingen i snitt 0.3 % ekstra
vekttap.

3 km/t

• 1705 menn 70+ år,
populasjonsbasert, prospektivt.
• Baseline analyse av ganghastighet
• Fulgt prospektivt i 5 år ift
mortalitet

• Hunt fitness study
(n=4631) VO2 max test
på tredemølle.
• Sammenligning av
resultat med CV risiko
• VO2max gns. 40ml/min.
• Jo høyere VO2 max, jo
færre CV risikofaktorer

• 39298 HUNT-1
deltakere.
• Spørsmål om intensitet
og hyppighet av fysisk
aktivitet.
• 26.2 års follow-up
• Assosiasjon mellom
fysisk aktivitet og CV
død
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Det lønner seg å være fysisk aktiv

Denne viten kan allerede brukes i dag!

- Eller å ha en livsstil som er forbundet med fysisk aktivitet 

NEJM 2013; 369:145-54

Men gjelder dette også for
diabetespasienter?

Effekt

•
•
•
•

5145 med DM II, BMI > 25
Mål: > 7 % vekttap
Kaloriinntak 12-1800 kcal/d
> 175 min fysisk
aktivitet/uke
• Ukenlig gruppe/individuell
samtale første 6 mdr.,
heretter avtakende
frekvens.
• Endepunkt: 4P MACE
• 9.6 års followup

Ingen effekt på død ved diabetes!
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Kan fysisk aktivitet da hjelpe på andre
ting ved diabetes?

Diabetologia
2003;46:1971-81

Konklusjon
Diabetologia 2014; 57:1789-1797

• Meta-analyse av alle studier på aerob trening,
styrketrening og kombinert trening hos pasienter
med diabetes type 2.
• Varighet > 8 uker.
• 14 studier
• AET mer effektiv enn styrketrening (HbA1 – 0.32 -0.08)
• Kombinert trening mest effektiv (HbA1c -0.31- 0.03).

• Forekomsten av diabetes type 2 øker, både i
Norge men spesielt i utviklingsland
• Sammenheng mellom inaktivitet, fedme og
diabetes type 2
• Aktiv livsstil er forbundet med mindre død –
men tilsynelatende ikke for diabetespasienter
• Men diabetes kan forebygges!

Takk for oppmerksomheten
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