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Interventioner
Kliniska studier

RCTs

Observationer
Epidemiologiska studier

Levnadsvanor och hälsa
- snabbt växande vetenskaplig grund

Mekanismer



ükardiometabol sjukdom dominerar
übetydelsen av rörelsen och maten
üdet går att ändra vanor med stora effekter på 

den kardiometabola hälsan



KVINNOR
Japan 87,5
Korea 86,3 
Frankrike 85,3 
Schweiz 85,2
Spanien 85,1 
Australien 85,0 
Finland 85,0
Norge 84,9
Israel 84,8
Irland 84,7
Italien 84,7
Island 84,5
Canada 84,2
Luxemburg 84,2
Sverige 84,2 

MÄN
Island 81,7
Norge 81,6
Japan 81,4
Schweiz 81,1
Israel 81,0
Australien 80,9
Irland 80,8
Sverige 80,7

Förväntad livslängd vid födelsen 
Vi har tappat tätpositionen

2020 https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm



Blå zoner

Sardinien, Italien
Okinawa, Japan

Gemensamma faktorer
Hälsosam mat 
• högt intag av bra och livsnödvändiga näringsämnen
• lågt intag av ohälsosamma näringsämnen
Hög fysisk aktivitet hela livet, vardagsrörelse
Social samvaro, delaktighet 



Riskfaktorförsämring

Riskfaktorförbättring

+11%

-66% Kolesterol (kost)
Rökning
Blodtryckssänkning (befolkning)
Fysisk ak:vitet 

-39
-20

-9
-3

Diabetes 
Fetma 

+8
+3

Behandling 
-36%

Okänt -9%

Akut hjär:nfarkt 
Sekundär preven:on 
Hjärtsvikt 
Angina: ASA, CABG, PTCA
Hypertoni 
Primär preven:on (sta:ner)

-6
-12

-7
-3
-4
-2

Ryden L et al. Läkartidningen 2012; 109:1535-9
Bjorck, L et al. PLosOne 2015;10 e pub..

Primär prevention

Sekundär prevention

Halverad dödlighet i hjärtinfarkt 1986-2002
kvinnor    52% och män    53% 

i åldern 25-84 år, 13 180 färre dödsfall år 2002

Faktorer som förklarar den minskade dödligheten



Ökande hälsokly3or
Medellivslängd i Sverige

üökat under perioden 2006–2019

üolika mycket för olika grupper

üåterstående medellivslängden vid 30 års ålder ökade i snitt 2 år

ümen, inte för kvinnor med förgymnasial utbildningsnivå (marginell ökning 0,3 år) 

üskillnaden mellan dem med förgymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå

har ökat bland både bland kvinnor och män

Folkhälsomyndigheten. Folkhälsans utveckling. Årsrapport 2021.



Oskar - akut hjärtinfarkt 62 år

112Hälsokontroll 
Lite högt blodtryck
Ingen uppföljning

30 40 50 60 

Stressad, vikt upp
Obehag i bröstet
Söker vårdcentral
Metabola syndromet
Arbetsprov



ükardiometabol sjukdom dominerar
übetydelsen av rörelsen och maten
üdet går att ändra vanor med stora effekter på 

den kardiometabola hälsan



McIver K, et al. Int J Pediat 2020;epub, Riksmaten ungdom del 3 - Fysisk aktivitet 2020, Ekblom Bak E, et al. PloSOne 2015;e pub, Dohrn IM, et al. Eur Rev Aging Phys Act 2020;epub

5-åringar ungdomar
12, 15 och 17 år

medelåldern
50-64 år

äldre
>66 år

9 #m 10 #m 9-10 #m 9 #m

The ”Heads Down Generation”
- ett hot mot den kardiometabola hälsan



Santtila M, et al. MSSE 2018;50:292-8.

12 minuters löpning
- distans i meter på 12 minuter 

Medeldistans på 12 min

Utmärkta resultat (mer än 3 km på 12 min)

Dåliga  resultat (mindre än 2,2 km på 12 min)

Kraftigt försämrad kondition hos 
unga finska män   

Resultat från mönstring 1975 5ll 2015, 627 142 unga män, 19 år



Santtila M, et al. MSSE 2018;50:292-8.

Kraftigt försämrad muskelstyrka

Flera olika tester för mage, bål, armar, ben



Kraftigt försämrad kondition 
hos arbetsföra svenskar från 1995 - 2017 

Ekblom-Bak E et al. Scand J Med Sci Sports 2018;1-8.

354 277 individer (44% kvinnor), 18-74 år
Hälsokontroller via företagshälsovård inkl. konditionstest
1995 - 2017

Andelen med dålig kondition 
har fördubblats, från 27% till 46%

Kraftigare nedgång hos
q yngre jmf med äldre
q män jmf med kvinnor
q kort utbildning jmf med lång
q landsbygd jmf med städer



Stillasittandet hotar vår hälsa 
Meta-analys
47 studier, 44 prospektiva, självrapporterad sittande tid.  
Jämförde de mest stillasittande och de minst stillasittande

Ökad risk HR
üdiabetes typ 2 1.91 
ühjärtkärlsjukdom 1.14
ühjärtkärl död 1.15 
ücancer 1.13
ücancer död 1.13
ütotal dödlighet 1.22

…men, 30% riskminskning hos de som motionerade!
Biswass A et al. Ann Intern Med 2015; 162:123-32.



Stillasittandet hotar den kardiometabola hälsan
- övervikt, fetma, typ 2 diabetes, högt blodtryck 

Guo C, et al. Diabetes Obes Metab 2020;22:79-90.

ü58 studier, 1.071.967 deltagare
ü23 studier rörande typ 2 diabetes 
ü13 kohort, 10 tvärsnittsstudier 

S;llasi<ande totalt

TV-tittande



Stillasittandet hotar den kardiometabola hälsan
- på ett dosberoende sätt

Guo C, et al. Diabetes Obes Metab 2020;22:79-90.

För varje timme av ökat stillasittande 
ökade risken för typ 2 diabetes med 5 %



Stillasittandet hotar även hjärnhälsan

Yan S et al. Translational Psychiatry 2020;10:112

18 kohort-studier, 250.063 individer, 2269 nya fall av 
demens, hänsyn till flera andra relevanta faktorer, 
i snitt en 30 % riskökning (RR=1,30, CI 1,12-1,51) 

SystemaMsk översikt och meta-analys

Hellénius M-L
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Stillasittande och risk för depression

Huang Y, et al. Transaltionel Psychiatry 2020;10:26 

12 prospektiva studier
n 128 553 

Stillasittande generellt (RR = 1.10, 95% CI 1.03–1.19) 

Subgruppsanalyser;

TV-tittande (RR = 1.18, 95% CI 1.07–1.30)

Dator (RR = 0.99, 95% CI 0.79–1.23) 

Mentalt passivt sittande (RR = 1.17, 95% CI 1.08–1.27)

Mentalt aktivt sittande (RR = 0.98, 95% CI 0.83–1.15)



Varför är det farligt att sitta stilla länge?

ü sänkt energiförbrukning
ü enzymsystem stannar av t.ex. lipoproteinlipas
ü blodfetter stiger
ü insulinkänsligheten försämras
ü sockertransportörer fungerar sämre (t.ex. 

GLUT 4)
ü blodsockret stiger
ü fettomsättning minskar
ü bukfetman ökar
ü inflammationsframkallande proteiner ökar
ü nedsatt produktion av ”goda” 

proteiner/myokiner från muskelcellen
ü …
ü ….
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sänkt energiförbrukning

enzymsystem stannar av
lipoproteinlipas

blodfetter stiger

insulinkänsligheten försämras

sockertransportörer fungerar sämre (t.ex. GLUT 4)

blodsockret stiger

fettomsättning minskar

bukfetman ökar

inflammationsframkallande proteiner ökar

nedsatt produktion av ”goda” proteiner/myokiner från muskelcellen

Hellénius M-L



Vad händer vi minskar den fysiska aktiviteten?

Olsen R et al. JAMA 2008;299:1261-3.

Studie 1 – 8 normalviktiga friska
unga män, 27 år, från 6203 till 1394
steg/dag, 3 veckor

Studie 2 – 10 normalviktiga friska
unga män, 24 år, från 10501 till 1344
steg/dag, 2 veckor

ü förlust av muskler 
ü fettfri massa från 55.7 kg till 54.5 kg
ü ökad bukfetma
ü nedsatt insulinkänslighet
ü högre triglycerider

Förlust av 1 kg muskler på 2-3 veckor



Dunstan D et al. Diabetes Care 2012; 35:976-83.

En kort rörelsepaus
har stor effekt!
Vid övervikt, pre-diabetes, typ 2 diabetes
Hos vuxna, hos barn

Blodsocker                  Insulin



…och reducerar fibrinogen-nivåer

Howard BJ et al. MSSE 2013;45;1285-91.

Fibrinogen



ü36 vuxna, 40-75 år, varierande kondition
ükonditionstest, ökande intensitet, till max, 9-10 minuter
üblodprover före, direkt efter 

samt efter 15, 30 och 60 minuter
ü17662 olika molekyler mättes

9815 molekyler påverkas
av eC kort träningspass 
inflamma5on
immunsystem
blodsockerreglering, insulinkänslighet
hunger, mäRnad
repara5on, celldöd
ämnesomsäRning
hjärt-kärlsystemet
…………

Contrepois K et al. Cell 2020;181:1112-30.

Ökad förståelse för bakomliggande 
mekanismer

Hellénius M-L



Kardiovaskulära sjukdomar
Övervikt, bukfetma
Metabola syndromet
Typ 2 diabetes
Vanliga cancerformer
Demens, Alzheimer
Minne, inlärning
Depression
Sömn
…………………….

Akuta effekter och kroniska effekter



Fysisk aktivitet 
- större effekter än vi trodde

Risk

8 studier, accelerometer,
36 383 ind, 63 år, 73% kv,
6 års uppföljning, 2149 
dödsfall

Ekelund, U et al. BMJ 2019; epub

70% 

Låg       Hög
Grad av fysisk aktivitet

Hellénius M-L

Fysisk aktivitet 
- större effekter än vi trodde



….men, s9llasi:andet hotar hälsan
Risk

Antal timmar sittande/dag
Ekelund, U et al. BMJ 2019; epub

Hellénius M-L



üÖka vardagsrörelsen och minska stillasittandet

üGör något som är måttligt ansträngande minst 150 
(upp till 300) min/vecka 

eller kraftigt ansträngande 75 min (upp till 150) 
eller kombinera

ü Sprid det gärna över veckan, t.ex. 30 minuter om dagen

ü Styrketräning av stora muskelgrupper minst 2 ggr/veckan



MUSKELSTYRKA
stora muskelgrupper 
minst 2 gånger i veckan 

MOTION
måttligt ansträngande 
minst 150 min/v 
varje steg, varje rörelse,
varje minut räknas 

VARDAGSRÖRELSE
bryt långvarigt s[llasiCande 
rörelsepaus varje halv[mme 
öka vardagsrörelsen 

www.sundkurs.se



Hälsoprofil-undersökningar, frågeformulär, företagshälsovård, n 5599 (50% kv), 
46,3 år, 3 perioder 2020; april-juni, juli-sept, okt-dec

Blom V et al. Int J Environmental Res Publ Health 2021;18:3313epub

Självrapporterade livsstilsförändringar under CORONA pandemin år 2020



Barns rörelsemönster under pandemin

100 svenska barn i förskoleålder (58 pojkar), frågeformulär och accelerometer

üEndast 19 % når upptill rekommendationerna 
üFysisk aktivitet utomhus ökade under pandemin
üSkärmtiden ökade också

180 min fysisk akRvitet/dag, varav 60 min måSlig Rll hård intensitet,
max 1 Rm skärmRd och 10-13 Rm sömn

Nyström CD et al. Int J Environmental Res Publ Helath 2020;epub



Fysisk inaktivitet stark riskfaktor 
för svår COVID infektion
üKaiser Permanente i Kalifornien, USA
ü48 440 vuxna > 18 år med COVID diagnos
üuppgifter om fysisk aktivitet 2 år innan insjuknande
üjämförde de som rapporterat regelbunden fysisk aktivitet

(=uppfyller riktlinjerna motion 150 min/v) med inaktiva
üsjukhusvård, intensivvård, död

Fysisk inaktivitet
126 % ökad risk för sjukhusvård
73 % ökad risk för intensivvård
149 % ökad risk för död

Sallis R et al. Br J Sports Med 2021;epub



www.sundkurs.se



Följsamhet till hälsosamt matmönster och hälsa

Morze J et al. J Acad Nutr Diet. 2020;120:1998-2031.

ümeta-analys
ü113 prospektiva studier
ü3,2 miljoner studiedeltagare
üsamband hälsosamt kostmönster 

och kronisk sjukdom

MINSKAD RISK 
CVD incidens eller mortalitet 20%
cancer incidens eller mortalitet 14%
typ 2 diabetes 19%
neurodegenerativa sjukdomar 18%
total mortalitet 20%

Hos pat med genomgången cancer
cancer mortalitet 18%
total mortalitet 17%



Molendijk M et al. J Affect Dis 2018; 226:346-54

Hälsosamt matmönster och 
minskad risk för depression
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Wei Bao et al. Diabetes Care 2016;39:43-49..

ü Nurses Health Study II
ü Diabetes & Womens Health
ü 4502 som haft    graviditetsdiabetes
ü följdes i 20 år (1991-2011)
ü kostundersökningar var 4e år
ü 722 fall på 68897 person-år

Ökad risk för typ 2 diabetes 
hos kvinnor som haft graviditetsdiabetes

och som äter ”svensk” LCHF 

Lite kolhydrater och mycket animaliskt fett och protein
ökad risk för typ 2 diabetes

Lite kolhydrater och mycket vegetabiliskt fett och protein
ingen signifikant ökad risk 



Perez-Araluce R et al. Clin Nutrition 2021:epub. 

Följsamhet 4ll tradi4onell medelhavskost
kopplad 4ll minskad risk för COVID-19

SUN Project, medelålders universitetsstuderande i Spanien, totalt 23.000 deltagare 2020. 
FFQ (kostfrågor) vartannat år, Med Diet Score. 9.677 personer, besvarat enkät om de testats positivt för COVID-19. 
Skyddande effekt av medelhavskost ”oberoende” av ålder, kön, rökning och vikt.

Ri
sk

 

Låg följsamhet Hög



PREDIMED - Medelhavsmat med mycket olivolja 
eller nötter minskar risken för hjärtkärlsjukdom 

7447 spanska män och kvinnor (55-80 år, 57% kvinnor)
”hjärtkärlfriska”, men hög kardiometabol risk, typ 2 diabetes eller tre riskfaktorer
3 grupper som följdes i 4,8 år
ümedelhavsmat med tillägg extra virgine olivolja
ümedelhavsmat med tillägg nötter
ükontroll kost

30%

Risk att få hjärtkärlsjukdom
Estruch R et al. N Engl J Med 2013;368:1279-90.

och N Engl J Med2018;378:e34



Salas-Salvado J et al. Diabetes Care 2011;34:14-9.

PREDIMED - Medelhavsmat minskar 
risken för diabetes typ 2

ü substudie, 418 m och kv utan diabetes vid studiestart
ü randomiserades till 3 grupper enligt tidigare
ü följdes i snitt 4 år, 54 nya fall av diabetes typ 2
ü kontrollerat för många relevanta störfaktorer

Cumulativ diabetes free- survival

HR 95% CI
Med Diet 
plus extra olivolja 0,49 (0,25-0,97)
Med Diet
plus extra nötter 0,48 (0,24-0,96)

Halverad risk för diabetes 
jmf med kontrollgruppen



Becerra-Tomas N et al. Clinical Nutr 2018;37:906-13.

PREDIMED – baljväxter minskar 
risken för diabetes typ 2 
ü 3349 utan diabetes vid studiestart
ü randomiserade till de 3 grupperna enligt tidigare
ü kostregistrering vid baslinjen och årligen
ü följdes i snitt 4,3 år
ü 266 nya fall av diabetes typ 2
ü kontrollerat för många relevanta störfaktorer

HR 95% CI
Baljväxter totalt 0,65 (0,43-0,96)
Linser 0,67 (0,46-0,98)
Kikärtor 0,68 (0,46-1,0)

30-35 % lägre risk hos dem 
som åt mest baljväxter



PREDIMED – fettkvalitet och risk för diabetes typ 2

Guasch-Ferre M, et al. Am J Clin Nutr 2017;105:723-35.

Risk för diabetes typ 2 av ytterligare en 
portion smör a 12 gram

ü 3349 utan diabetes vid studiestart
ü randomiserade =ll 3 grupper 
ü kostreg baslinjen och årligen
ü följdes i sniG 4,3 år
ü 266 nya fall av diabetes typ 2
ü kontrollerat för många 

relevanta störfaktorer

Kraftigt ökad risk för diabetes typ 2 hos dem som år mest animaliskt fett

HR 95% CI
Mättat fett 2,19 (1,28-3,73)
Animaliskt fett 2,00 (1,29-3,09)



Diaz-Lopez A, et al. Eur J Nutr 2016;55:340-60.

PREDIMED - mejeriprodukter och risk för diabetes typ 2

ü 3454 utan diabetes vid studiestart
ü randomiserade till 3 grupper enligt tidigare
ü kostregistrering vid baslinjen och årligen
ü följdes i snitt 4,1 år
ü 270 nya fall av diabetes typ 2
ü kontrollerat för många relevanta störfaktorer

Intag av 
magra mejeriprodukter HR 0,65 (0,45-0,94)
yoghurt HR 0,60 (0,42-0,86)
var förknippat med lägre risk

Yoghurt och magra mejeriprodukter         minskad risk för diabetes typ 2



www.predimed.es
Medelhavsmat med mycket olivolja eller nötter främjar hälsa 

ü lägre risk för hjärtkärlsjukdom
ü bröstcancer hos kvinnorna
ü diabetes
ü depression
ü minnesstörning och demens
ü benskörhet
ü ökad förståelse för bakomliggande 

mekanismer

Traditionell medelhavsmat en fin modell 
för ett hälsosamt matmönster



Muffinsundersökningarna från Uppsala



Mättade fetter gav dubbelt så mycket bukfetma 
jämfört med fleromättade fetter

Rosqvist F et al Diabetes 2014; 63:2356-2368.
.



Kraftig leverförfettning av mättade fetter

Rosqvist F et al Diabetes 2014; 63:2356-2368.
.



Mindre feI och mera muskler 
av fleromäIade feIer!

Rosqvist F et al Diabetes 2014; 63:2356-2368.
.



Fetter är mycket bioaktiva 
och påverkar vår hälsa mer än vi tror

Mättade fetter 
- palmitinsyra

Omättade 
enkelomättade - oljesyra
fleromättade 

- omega 6 linolsyra
- omega 3 eikosapentaensyra (EPA)

Cellvägg

Cellkärna
DNA



Allaf M,et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 1. 

Periodisk fasta
Över 30 miljoner träffar på Google; 5:2, Eat-Stop-Eat, 
Warrior Diet…

ükardiovaskulär och total mortalitet, risk för stroke, hjärtinfarkt eller hjärtsvikt studier saknas

üeffekt på vikt, -2,88 kg jmf kontrollgrupp som äter ad libitum 7 studier, n 224, 3 mån

üinga effekter på vikt jmf med andra dieter med energirestriktion 10 studier, n 719, 3 mån

4 studier, n 279, 3-12 mån

üinga effekter på blodsocker jmf med ad libitum 3 studier, n 95, 3 mån

üinga effekter på blodsocker jmf eller andra dieter med energirestriktion 9 studier n 582, 3 mån
4 studier, n 279, 3-12 månader 

ümer forskning behövs

RCTs , >18 år
med eller utan 
riskfaktorer för CVD



Bra mat för hälsan, bra mat för miljön



ükardiometabol sjukdom dominerar
übetydelsen av rörelsen och maten
üdet går att ändra vanor med stora effekter på 

den kardiometabola hälsan



Livsstilsförändring minskar risken för diabetes typ 2 hos riskindivider

Meta-analys av 7 RCTs, 4090 deltagare, riskindivider, duration 1-6 år. 

Uusitupa M et al. Nutrients 2019;11:2611



Livsstilsförändring minskar risken för diabetes typ 2 hos riskindivider

Meta-analys av 7 RCTs, 4090 deltagare, riskindivider, duration 1-6 år. 

Uusitupa M et al. Nutrients 2019;11:2611

Evidensbaserade
råd om 

mat och fysisk aktivitet
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Pan XR, et al. Diabetes Care 1997; 20:537

Incidens av diabetes under 6 år

The Da Qing IGT and Diabetes Study
Personer med nedsatt glukostolerans (n 577), RCT 
(randomiserades klinikvis) återundersöktes vartannat år, 
6 årsuppföljning. Halverad risk i alla grupperna.

Samma relativa riskminskning hos överviktiga



The Da Qing IGT and Diabetes Study
23-års uppföljning

Li G et al. Lancet 2014;2:474-80.

Minskat insjuknande i diabetes, lägre kardiovaskulär och total dödlighet

ühjärtkärldödlighet  HR 0.59 (-41 %)
ütotal dödlighet HR 0.71 (-29 %) 
üdiabetes HR 0.55 (-45 %)



The Da Qing Diabetes Prevention Outcome Study
30-year follow-up study

Gong Q et al. Lancet 2019;7:452-61.

RISKREDUKTION 
üdiabetes insjuknande 4 år senare
ümikrovaskulära komplikationer, HR 0.65 35%
ükardiovaskulära events, HR 0.74 26%
ükardiovaskulär mortalitet, HR 0.67 33%
ütotal mortalitet, HR 0.74 26% 
ülivslängd + 1.44 år



üIndividinriktad strategi
üBefolkningsinriktad strategi

üPrimärprevention
üSekundär prevention

Ett kardiovaskulärt preventionsprogram i 
primärvården i Sollentuna

En hjärtesak



Föreläsnings-
serie

en kväll i veckan

motion 

matlagning

stresshantering

rökavvänjning

viktreduktion

Grupp-
verksamhet

matvanor

fysisk aktivitet

rökning

stress

Individuellt
samtal

Besökare erbjöds gratis hälsokontroll och uppföljning



Hur gick det på sikt i Sollentuna?

ü5761 friska kvinnor och män som deltagit i preventionsprogrammet i Sollentuna
üsvenska register över 1 909 610 Stockholmare
üidentifierat en väl matchad referensgrupp  (propensity score matchad)
ü1:6, 34 566 personer
ü23 års uppföljning

En hjärtesak
Journath G, et al. Br J Sports Med 2020;54:1294–1299. 



Lägre kardiovaskulär incidens och 
mortalitet och lägre total mortalitet

Cardiovascular (CV) event: myocardial infarction or stroke or CV death

Journath G, et al. Br J Sports Med 2020;54:1294–1299. 

First CV events -12% CV deaths -21%

All cause deaths -17%



Antal räddade liv?
bland 5761 Sollentunabor som deltagit i preventionsprogrammet

jämfört med en väl matchad referensgrupp

Hjärt-kärldödlighet   Total dödlighet 

Förväntade fall 386 1094
Observerade fall 308 919
Räddade liv 78 175

Journath G, et al. Br J Sports Med 2020;54:1294–1299. 



Riktlinjer och 
rekommendationer

Livsstil och hälsa
– vetenskaplig evidens

”Implementering”
politiker, beslutsfattare, 
företag, organisationer, skola, 
hälso-och sjukvård, allmänhet

Miljontals studier



FNs satsning på hållbar mat 
2021 grönsaker, frukt och bär

livsmedelsproduktion, miljö, hållbarhet, hälsa

UNESCO, Le Cordon Bleu, Hälso-och sjukvården New Zeeland, 
KI och Hjärt-Lungfonden, representanter för samer, m.fl. 

Dr Jone Hawea, Fiji

https://hallbars.org/videos



Vad ville hon ha sagt?
ü minns att varje steg, varje rörelse räknas
ü lita på vetenskapen om livsstil och hälsa
ü mycket hälsa och välbefinnande kvar att vinna
ü låt alla få ta del



TACK för att ni lyssnat!
www.sundkurs.se



Eva och Lisa



Rampersaud E et al. Arch Intern Med 2008;168:1791-7.

Samband mellan olika genotyper av FTO genen och grad av fysisk aktivitet

Arv eller livsstil – vad är viktigast?

Låg      Fysisk aktivitet      Hög



Rampersaud E et al. Arch Intern Med 2008;168:1791-7.

Samband mellan olika genotyper av FTO genen och grad av fysisk aktivitet

Arv OCH livsstil

Låg      Fysisk aktivitet      Hög

Gå inte i skuldfällan!!!



CVD mortality
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Överviktiga män med bra kondition
har lägre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom
än smala stillasittande

Lee CD, Blair ST, Jackson AS. Am Clin Nutr 1999;69:372-80.
21.925 män, 30-83 år, följdes i 8 år





ü kunskapsöverföring, till hälso-och sjukvården, anställda, 
patienter, allmänhet

ü göra kunskapen relevant
ü hälsokontroller och hälsosamtal
ü nå alla
ü underlätta hälsosamma val

Önskelista för framtiden



Corella D, et al. Cardiovasc Diabetol 2016;15:4



Corella D, et al. Am J Clin Nutr 2014;100:719-31. 






