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Konsumtionen av socker ökade lavinartat under 1900-talet. Tidigare har vi
tänkt på socker som onödiga kalorier, men vi behöver tänka om. Socker är
direkt skadligt för kroppen. Djurförsök och försök på människor visar att en
överkonsumtion av tillsatt socker leder till en hög fettbildning i levern, till
leverförfettning och till insulinresistens. Det resulterar i höga glukos- och
insulinnivåer i blodet vilket i sin tur ökar risken för alla stora folksjukdomar.
Sju av tio personer som söker vård för hjärtsjukdom har en undermålig
blodsockerreglering. Molekylärbiologisk forskning visar att återkommande
höga blodsocker eldar på kroppen immunförsvar och den inflammation
som orsakar åderförkalkning. Problem med blodsockerregleringen är också
kopplat till en ökad risk för Alzheimers sjukdom, sannolikt eftersom de små
blodkärlen i hjärnan blir skadade. Personer med typ 2-diabetes får generellt
en aggressivare demensutveckling.
Den inflammation som följer av höga blodsocker är också kopplad till
en ökad risk för depression. Vårt psykiska välmående är beroende av nervcellsnybildningen i hippocampus, som stannar av när kroppen blir inflammerad.
Att metabolt syndrom och typ 2-diabetes ökar risken för cancer kan också
förklaras av höga blodsocker och höga insulinnivåer i blodet. När insulin passerar genom levern minskar produktionen av tillväxtbromsen IGFBP-1. Det
leder till att tillväxtfaktorn IGF-1 får ett friare utrymme att agera i kroppen. I
princip alla cancerceller stimuleras av IGF-1. Utöver detta är glukos en viktig
energikälla för cancerceller och höga blodsockernivåer kan därför fungera
som gödsel för cancern.
Sist men inte minst påverkar vår höga sockerkonsumtion både mun- och
tarmflora. Att socker orsakar karies är känt. Det kan sannolikt också bidra
till diverse magproblem som IBS och funktionella buksmärtor. Inom Stockholm läns landsting räknar man med att 10–25 procent av alla barn lider av
återkommande magsmärtor, vilket påverkar deras liv och skolgång.

Bo Jonsson

Socker och folksjukdomar – exempel: depression

Överläkare, Stockholm

Högt intag av raffinerat socker bidrar till många sjukdomar och även till
trötthet, ångest, depression och ADHD. Ett samband mellan sockerintag och
depression visas i fallbeskrivningar. Endast få studier har undersökt intaget
av socker och dess effekt på stämningsläget. Det är svårt att dra några slutsatser från artiklarna. Det kan bero på skillnader i metoden och vilka grupper
som ingått. En färsk publikation talar för ett samband mellan inflammationsdrivande kost och depression. I vården är det värdefullt att ta reda på vad
individen äter och dricker. Då kan man upptäcka om det finns större intag av
socker, eventuellt som en typ av beroende.
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Vatten, vatten, bara vatten
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I den offentliga debatten har frågor om livsstil och kostvanor under
en lång rad av år kommit att fokusera kring matens energiinnehåll snarare
än dess näringsinnehåll. Den energiekvivalent som hålls allenarådande är
kaloribegreppet. I biologin och i den biologiska litteraturen finns ingenting
till stöd för denna hypotes. Energi omsätts via ATP. Substratet för ATP är
acetylcoenzym A. Acetylcoenzym A bildas av fett, protein och kolhydrat,
i olika omfattning. Allt sedan 1960-talet har världen översvämmats av
enkla sockerarter och till dessa bundet vatten. Parallellt med denna utveckling har en, tidigare i mänsklighetens historia aldrig skådad, sjuklighet
utvecklats.
Allt levande förhåller sig till och består till största delen av vatten.
Alla salter och näringsämnen befinnes lösta i detta vatten. Det stora hotet
mot allt levande på jorden är uttorkning. Vatten binds av enkla kolhydrater.
Komplexa kolhydrater binder vatten i fallande ordning. På så sätt svarar
komplexa kolhydrater för avgränsning av vatten och därigenom bildandet
av skikt, mellan vilka transport av salter och näringsämnen kan löpa fritt.
Fett skyr vatten. I växt sker uppbyggnad av komplexa kolhydrater schematiskt från glukos, via stärkelse till cellulosa. I djur sker uppbyggnad av
komplexa kolhydrater schematiskt från glukos, via glykogen till fett.
Inom matindustrin har fett demoniserats, plockats bort och ersatts med
enkla sockerarter. Effekten på biologin och hälsan är förödande.Fett mättar,
mjölmat binder vatten och höjer blodsocker. Ett ständigt högt blodsocker
skapar, förutom ett kraftfullt svar av anabola hormon och låggradiga
kroniska inflammationer även en öppen dörr för allehanda parasiter;
svampar, bakterier m.fl.
Glukoströsklar finns i organismen. Njurtröskeln för glukos är
10 mmol/L, vilket är allom bekant. Luftvägströskeln för glukos är
8 mmol/L, vilket det talas mycket lite om. Få är ens medvetna om att den
existerar, vilket den gör och som nöjaktigt kommer att evalueras i föredraget.
Socker på insidan av luftvägarna blir som en agarplattas för bakterier och
andra mikroorganismer.

Den blöta sanningen
Vid en genomgång av 14-åriga barns dygnsintag av raffinerat socker,
framkommer att barn i gemen med enkla medel kommer upp till ett
dygnsintag av socker (disackarid) om 400–500 g.
Härvid är ännu ej inräknat den flodvåg av enkla sockerarter (monosackarid), vilka döljs i, i stort sett, alla så kallade livsmedel i butiken.
Uttryckt på ett annat sätt: det finns inte många ”livsmedel” att tillgå,
som inte innehåller stora mängder av enkla sockerarter; glukos, fruktos och
blandningar av dessa.
HFCS – high fructose corn syrup – är sinnebilden för dessa renframställda enkla sockerarter. För att dölja störtfloden kallas renframställda
enkla sockerarter för en lång rad olika saker och kan på så sätt ”försvinna”
i statistiken. Denna giriga strategi är uttryckligen förbjuden i lag, både nationellt och internationellt. Men tillåts fortleva på oklar grund och med oklart
syfte.
Slutligen ges en del handfasta överlevnadstips för de som tvingas leva i
landet som flyter av honung och mjölk.
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Holistiska och existentiella aspekter på vården
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Begrepp som helhetssyn och evidens är vanliga, men definieras ofta inte.
Det innebär en förenklad syn att ”läkemedel”, specifika psykologiska och
sociala åtgärder är godkända som behandling i läroböcker och riktlinjer. I
helhetssynen har man nytta av att evolutionsperspektivet inkluderas liksom
ett brett biopsykosocialt perspektiv. Förutom mediciner kan vi behandla sjukdom med andra åtgärder som mat och näringstillskott. Viktigt är att vi alla
har en biokemisk individualitet. Evidensbaserad medicin baseras inte endast
på vetenskapliga studier utan också klinisk erfarenhet, patientens önskemål
och värderingar och övriga relevanta omständigheter. Slutligen är det alltid
bra att ha en kritisk och självkritisk hållning, att tänka själv.

Existentiella aspekter på vården
Ursula Flatters
Specialist i allmänmedicin,
Utvecklingschef Vidarkliniken,
Järna
www.vidarkliniken.se

Patientens grundläggande behov är att bli sedd och förstådd som individ.
Sjukvården skall ske enligt vetenskap och beprövat erfarenhet. Från ett existentiellt perspektiv reser sig frågan om individen egentligen får plats? Det är
naturligtvis av existentiell betydelse att få leva vidare, men också att livet är
meningsfullt även om sjukdomen inte kan botas. Patienter uttrycker ofta att
sjukvården mest ta hand om kroppen och mindre om behoven som uppstår
genom den omfattande förändringen, som en större sjukdom innebär för
livet. Detta genererar lidande, ett ”vårdlidande”. Patienten behöver ett öppet
lyssnande och deltagande i sin inre process såsom den är – men upplever
istället ofta att han/hon måste anpassa sig till upplevda förväntningar.
Kropp och själ kan inte delas – för personen är alltid kropp och själ två
aspekter av samma väsen. ”Kroppslig” behandling är därför behandling av
hela personen och allt som personen gör berör såväl den kroppsliga som den
själsliga hälsan.
För professionen uppstår frågan om sjukdomsförståelsen behöver kompletteras utifrån enheten av kropp och själ? Om bemötandet kan uppfattas
som en terapeutisk situation? Om patienten uppfattar att det är hon/han
som väljer behandlingen och får stöd i sitt val? Behövs det mer utbildning i
bemötande och i att ha en professionell men nära relation till patienten?
På Vidarkliniken används flera verktyg som utöver sin terapeutiska betydelse innebär en fördjupad och professionell relation: beröringsterapier i
omvårdnaden, konstterapi, läkeeurytmi och samtal. Målet är att lindra men
också att stärka patientens autonomi och självläkningsförmåga.
Vården på Vidarkliniken utvärderas årligen. Här ett patientcitat som
speglar de tre stegen som enligt Vidarklinikens modell ingår i en rehabiliteringsprocess: ”…lugnet och omsorgen, …tid för återhämtning och reflektion,…
grund för mig att kunna börja en ny fas i mitt liv, där jag är på väg att kunna
hantera min situation och lära mig aktivt hantera mitt liv.”
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Envisa sånger är en föreställning om konstens betydelse för hälsan. Journalisten och artisten Emma Gustafsson sjunger och berättar om hur musiken
och det fria skapandet hjälpt henne att förändra synen på den cancersjukdom som tvingade hennes liv åt ett helt oväntat håll.
Mindre tid och mindre pengar till offentlig sektor rimmar illa med ökade
krav på kvalitet och prestation. Olika former av konst och kultur har visat
sig vara läkande och meningsskapande för både patienter och vårdarbetare,
brukare och assistenter, elever och lärare. Forskning och redan aktiv kultur-i-vården-verksamhet visar mätbara hälsovinster för patienter och långsiktig ekonomisk hållbarhet för samhället i stort. Envisa sånger visar ett
salutogent perspektiv på hälsa, där fokus ligger på att hitta det som stärker
människan istället för att ensidigt leta efter vad som orsaker hennes sjukdom.
– Vi må leva med ärr, smärtor och sjukdomar, men vi lever och har lika
stor rätt att glädjas som alla andra. Livet väntar inte. Det händer nu – vare sig
du är läkare eller patient, frisk, sjuk eller mittemellan, säger Emma Gustafsson.

