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Varför är de*a ramverk vik/gt för er?



Vad tänker jag ta upp?

• Varför	startade	vi	arbetet?	
• Hur	får	man	fram	bevis	på	samband	mellan	kost	och	hälsa?	
• Vad	går	ramverket	ut	på?	
• Vilken	ny=a	kan	ramverket	göra?	
• Vilka	är	målsä=ningarna	med	ramverket?	
• Konkreta	?ps	?ll	er	



Det	är	ju	omöjligt	a=	tyda	ut	
vad	som	är	gjort.	Den	
studien	får	vi	tyvärr	

exkludera…	

Varför behövs e* ramverk för hur man 
rapporterar forskningsstudier kring mat och 
nutri/on?



Det svenska deltagandet

•  Agneta	Hörnell,	professor,									
Umeå	universitet	

•  Elisabet	Forsum,	professor	emerita,	
Linköpings	universitet	

•  Chris6na	Berg,	docent,							
Göteborgs	universitet	

•  Christel	Larsson,	professor,	
Göteborgs	universitet	

•  Emily	Sonestedt,	docent,		
			Lunds	universitet	
•  Elisabet	Wirfält,	professor	emerita,	
Lunds	universitet	

•  Agneta	Åkesson,	professor,	
Karolinska	ins?tutet	



Forskning är som a* lägga e* pussel…

…en studie är 
en pusselbit 
men kan inte 
ge hela bilden 



Evidens/bevis	
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Hur studerar man kostens betydelse för 
sjukdomar uppkomst?

Grupp 1: 
Viss kost 

Grupp 2: 
Annan kost 

Hur många  
insjuknar? 



Kan vi få svar på frågan ”Ger socker typ 2-
diabetes?”

�  En	stor	grupp	personer	ska	äta	mycket	socker	(hur	mycket?)	
�  Vad	ska	kontrollgruppen	äta	istället?	(något	måste	man	ju	äta)	
�  De	måste	följas	under	lång	?d	(det	tar	?d	a=	utveckla	diabetes)		
�  De	måste	hålla	kvar	vid	det	stora	sockerintaget	(och	
kontrollgruppen	får	inte	äta	socker)	

	

Oe?skt!	
Alterna?vet	är	a=	låta	en	grupp	äta	som	vanligt	och	den	
andra	gruppen	minimera	sockerkonsum?onen.	
	



NNR	2012	

• A=	gå	igenom	och	uppdatera	
den	4:e	versionen	från	2004	om	
det	fanns	behov	

• Främst	fokus	på	ämnen	
• Där	ny	kunskap	har	framkommit	
• Har	speciell	relevans	i	nordiskt	
perspek?v	

• Systema?sk	och	transparant	
arbetsprocess	



NNR 2012: Systema/ska genomgångar på utvalda 
näringsämnen/områden

•  Typ	av	fe=	och	kolhydrater,	protein	
• Vitamin	D,	folat,	kalcium,	järn,	jod	
•  Livsmedelsgrupper	(mjölk,	kö=,	fullkorn,	pota?s,	bär)	
• Konsum?onsmönster	
• Amning	
•  Specifika	grupper:	barn,	gravida/ammande,	äldre,	övervik?ga/feta	
• Andra	näringsämnen/områden	uppdaterades	också	



Gradering av bevis: Hur starka bevis finns 
det?

Minskad	risk	 Ökad	risk	
Starka	belägg	 Övertygande	

Troliga	
Begränsade	
belägg	

Möjliga	
Inga	slutsatser	

Starka	belägg	 Stora	effekter	
ej	troligt	

Bas för rekommendation 



Fyra kriterier ska vara uppfyllda för /llräckligt 
starka belägg

1:	säkra	belägg	från	minst	två	oberoende	kohortstudier	
•  Fyra	studier	visade	e=	posi?vt	samband	

2:	liknande	resultat	mellan	olika	studier	och	mellan	grupper	i	samma	studie		
3:	flera	av	studierna	ska	vara	av	god	kvalitet	

•  Samtliga	av	de	fyra	studierna	bedömdes	B	
4:	rimlig	biologisk	förklaring	som	kan	förklara	sambandet		

Sockerhal6ga	drycker	ökar	troligen	risken	för	typ	2	diabetes	

Food	Nutr	Res	2012;56	



Meta-analys: socker-sötad dryck och diabetesrisk 
(observa/onsstudier)

Malik	et	al,	Diabetes	Care	2010	

26%	ökad	risk	hos	de	med	
högst	intag	(oiast	1-2	glas/
burkar	per	dag)	jämfört	med	
de	med	lägst	intag	(aldrig	
eller	mindre	än	1	glas/
månad)	

En ganska tydlig samstämmighet! 



Gradering av bevis: Hur starka bevis finns 
det?

Minskad	risk	 Ökad	risk	
Starka	belägg	 Övertygande	

Troliga	 Sockersötade	
drycker	

Begränsade	
belägg	

Möjliga	
Inga	slutsatser	

Starka	belägg	 Stora	effekter	
ej	troligt	

Bas för rekommendation 



Sockerrekommenda/onen

•  Intag	av	?llsa=	socker	ska	hållas	under	10	%	av	energiintaget	
• Konsum?on	av	sockersötade	drycker	är	kopplad	?ll	ökad	risk	för	
diabetes	typ	2	och	viktuppgång	

• Vik?gt	för	a=	säkerställa	e=	?llräckligt	intag	av	mikronäringsämnen	och	
kosjibrer	(hög	näringstäthet)	och	för	a=	främja	e=	hälsosamt	
kostmönster	

•  Frekvent	konsum?on	av	sockerinnehållande	livsmedel	ska	undvikas	för	
a=	minska	risken	för	karies	

10	E%	motsvarar	55	g	per	dag	hos	en	person	
som	konsumerar	9,2	MJ	(2200	kcal)	



Hur starka bevis finns det mellan kost och 
tjocktarmscancer?

Minskad	risk	 Ökad	risk	
Starka	belägg	 Övertygande	 Fysisk	ak?vitet	

Kost	som	
innehåller	fibrer	

Rö=	kö=	
Processat	kö=	
Alkohol	(män)	
Övervikt	

Troliga	 Vitlök	
Mjölk	
Kalcium	

Alkohol	(kvinnor)	

Begränsade	
belägg	

Möjliga	
Inga	slutsatser	

Starka	belägg	 Stora	effekter	
ej	troligt	

World Cancer Research Fund 



Ramverket: Vad går det ut på?

•  STROBE=rekommenda?oner	för	vad	som	ska	ingå	i	ar?klar		

•  STROBE-nut	är	e=	?llägg	?ll	STROBE	och	består	av	24	punkter	i	
form	av	en	checklista	



Checklista: vad ska rapporteras i forskningsar/klarna?



Exempel på punkter i checklistan:

• Berä=a	eier	vilka	kriterier	ni	valde	ut	studiedeltagarna	
(ex	deltagarnas	matvanor,	fysik	och	hälsa)	

• Berä=a	vad	som	kännetecknar	deltagarna	(ex	rökvanor)	
• Berä=a	precis	hur	man	har	ska=at	deltagarnas	matvanor	
(ex	por?onsstorlekar	och	antal	dagar	man	mä=)	

• Redovisa	den	sta?s?ska	metoden	
• Redovisa	felkällor.	Berä=a	varför	deltagare	har	hoppat	av	
eller	uteslu?ts	

• Redovisa	hur	relevanta	era	resultat	är,	särskilt	med	
hänsyn	?ll	a=	kosten	är	så	komplex	



Vilken nytta kan det göra? 

Vilka är målsättningarna? 

Vad händer kring detta framöver? 



Forskare:	Jag	skriver	
något	luddigt	för	jag	har	
ju	ingen	valideringsstudie	

a=	referera	?ll	



Resultaten	verkar	ju	
spännande	men	hur	
har	de	kommit	fram	

?ll	de=a?	



När någon kommer med en forskningsrapport 
ställ följande frågor:

• En	enda	studie	säger	inte	allt	–	långt	ifrån	
• Finns	det	fler	studier	som	visar	samma	sak?	
• Vilken	typ	av	studie	är	det?	
• Är	det	forskning	på	människor?	
• Har	man	gjort	försök	eller	endast	frågat	om	kostvanor?	



Nu	går	allt	som	en	
dans…	eller	!?!?	


