
Kjartan H. Loftsson, læknir  
12 October 2017

Sykursýki stöðvuð 
Taktu stjórnina með mat  

Sykursýki stöðvuð Bls �1  



Kjartan H. Loftsson, læknir  
12 October 2017

Sykursýki tegund 2 snúið við  
með alvöru mat 

Algengi sykursýki af tegund 2 (SS2) og efnaskiptaheilkenni (e. 
metabolic syndrome) eykst hratt í heiminum, sérstaklega ef horft er til 
síðustu 30-40 ára (1,2). SS2, einnig nefnd áunnin sykursýki, var ekki algengur 
sjúkdómur fyrir 100 árum síðan, ekki frekar en sykursýki af tegund 1 
(sjálfsofnæmissjúkdómur þar sem insúlínframleiðandi frumur skemmast). 
Síðan insúlín var uppgötvað og loks einangrað frá briskirtlinum árið 1920 af 
dr. Banting og félögum, breyttist meðferð sykursjúkra af tegund 1 til hins 
betra með dramatískum hætti (3). Fyrir þann tíma var sykursjúkum ráðlagt að 
forðast  sykur og sterkjurík matvæli (4,5). Ráðleggingar um mataræði hafa 
tekið miklum breytingum með tímanum og hefur áhersla á sérstakt 
mataræði fyrir sykursjúka minnkað með tilkomu blóðsykurslækkandi lyfja.  

Sykursýki af tegund 2 er algengari hjá offeitum einstaklingum og því 
hefur hornsteinn meðferðarinnar verið lífsstílsbreyting sem stuðlar að 
þyngdartapi (6). Til að ná þyngdartapi hefur sjúklingum verið ráðlagt að telja 
kaloríur, borða minna, og þá sérstaklega minna af fituríkum mat og hreyfa 
sig meira. En Kaloríukenningin gerir ráð fyrir að kaloría sé kaloría, sama 
hvaðan hún komi, og hafi sömu áhrif á líkamsstarfsemina, þó svo að 
lífeðlisfræði mannsins sýni fram á annað. Til að mynda eru mismunandi áhrif 
næringarefna (fitu, próteina og kolvetna) á bæði blóðsykur og 
hormónabúskap, vel þekkt (7,8). Einnig hefur verið sýnt fram á breytt 
grunnefnaskipti við mismunandi mataræði, en slíkar breytingar væru 
ómögulegar ef uppruni orkuefnanna skipti ekki máli (9). Svo virðist sem 
hormóna-áhrif mismunandi næringarefna hafi gleymst eða verið hunsuð, því 
ójafnvægi í mettunarboðum, fitusöfnun og minnkuð grunnefnaskipti geta 
skýrst af of mikilli seytrun insúlíns. Insúlíni er seytt í mismunandi miklu magni 
eftir því hvaða næringarefni eru innbyrgð þar sem kolvetni hvetja mesta 
seytrun. Prótein valda um helmingi minni seytrun og síðast er það fita sem 
hvetur lítið sem ekkert insúlínseytrun (10). Langvarandi ofseytrun insúlíns frá 
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brisi, t.d. eftir inntöku kolvetnaríkrar fæðu hjá einstaklingi með insúlín 
viðnám, tengist ógrynni lífsstílstengdra sjúkdóma, þar með talið sykursýki 
tegund 2 (11). Meginmarkmið meðferðar SS2 hlýtur að vera að draga úr og/
eða seinka fylgikvillum. Áköf lyfjameðferð til lækkunar blóðsykurs virðist ekki 
árangursrík, hvorki með tilliti til heildar-dánartíðni né annarra fylgikvilla 
(12,13,14).  

 Á Íslandi eru flestir SS2 sjúklingar meðhöndlaðir á heilsugæslum 
landsins. Lífsstílsbreyting er hornsteinn meðferðar en getur verið 
mismunandi, bæði eftir meðferðaraðila sem og sjúklingnum sjálfum. 
Ofþyngd og offita eru nátengd SS2 og því er mikilvægt að lífsstílsmeðferð 
geti stuðlað að þyngdartapi. Fjölmargar rannsóknir hafa borið saman 
lágkolvetna mataræði við hefðbundið lágfitu mataræði, mtt. þyngdartaps, 
þar sem ótvíræðir yfirburðir hins fyrrnefnda sjást greinilega (15). Þónokkrar 
erlendar rannsóknir sýna að meðhöndlun SS2 sjúklinga með lágkolvetna 
mataræði sé bæði árangursríkt og öruggt (16,17,18,19,20) jafnvel eftir 44 
mánuða eftirfylgd (21). Fyrir utan góð áhrif á blóðsykur virðast önnur gildi 
batna á sama tíma, bæði með tilliti til efnaskiptaröskunar en einnig 
áhættuþættir hjarta- og æðasjúkdóma, fitulifur og hjartabilun 
(22,22,23,24,25,26,27,29). Ný legar ráð leggingar stýrihóps á vegum 
Landlæknisembættisins fyrir SS2 sjúklinga skipa þrjár meginleiðir í nálgun 
mataræðis, þar sem skert kolvetnainntaka og lágkolvetna mataræði eru þar á 
meðal (30). Varnöglum er þar slegið varðandi áhrif próteinríkrar fæðu á 
nýrnastarfsemi og þar með lágkolvetnamataræðis en rannsóknir benda þó 
til að nýrnastarfsemi versni ekki, fremur batni, með lágkolvetna nálgun 
(31,32,33). Þá hafa áhyggjur af aukningu á neyslu mettaðrar fitu á hjarta- og 
æðasjúkdóma reynst ástæðulausar (24,34,35,36,37,38,39,40,41).  

(Heimildalisti er aftast í skjalinu). 
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Fræðslumolar 

Hvað er insúlín?  

Til þess að mannslíkaminn starfi vel þurfa samskipti milli ólíkra líkamshluta 
og líffæra að vera góð og áreiðanleg. Segjum sem svo að þú lendir í því óláni, í 
þínum daglega göngutúr að vetrarlagi, að ísbjörn verði á vegi þínum. Þú finnur 
hjartað slá hraðar og munnurinn þornar, einbeitingin skerpist samhliða auknu 
blóðflæði til vöðvanna. Þökk sé þessum samskiptum 
augna, heila, taugafrumna, heiladinguls, nýrnahettna, æða 
og vöðva, svo eitthvað sé nefnt, færðu kraft og orku til að 
bjarga þér úr hættunni.  

Líkaminn notast við tvær meginleiðir til að koma 
skilaboðum á milli. Taugakerfi og hormón. Taugakerfið 
flytur mjög hröð skilaboð (sekúndubrot), eftir þar til 
gerðum frumum, oftast frá A til B. Áhrif hormóna koma aðeins seinna fram enda 
ferðast oftast sem skilaboð með blóðinu eftir æðum, en hafa víðtæk áhrif (frá A til 
B,C,D,...Ö).  

Insúlín er hormón og kemur frá litlu líffæri sem heitir bris og er staðsett í efri 
hluta kviðar. Hormónið er vel þekkt fyrir eiginleika sína að lækka blóðsykur. En þar 
sem insúlín er einmitt hormón er hlutverk þess margslungið.  

Skilaboðin sem insúlín er að segja líkamanum eru að nú sé næring að koma 
í hús. Hjá heilbrigðum einstaklingum, fastandi að morgni, mælist örlítið magn af 
insúlíni í blóðinu. Eftir fyrstu máltíð dagsins, eykst styrkur insúlíns margfallt í 1-2 
klst. og fellur svo aftur niður í lágt gildi. Í hvert sinn sem við borðum er þetta ferli 
endurtekið.  

En af hverju?  

Jú, þegar orka/næring kemur inn í líkamann eru tvær leiðir í boði – að 
brenna orkunni strax eða geyma hana til síðari nota. Insúlín gegnir, meðal annars, 
því hlutverki að spara orkuna sem felst í næringunni, til þess að geta nýtt hana 
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síðar. Líkaminn geymir orku í formi fituvefs. Með öðrum orðum má segja að insúlín 
hvetur fitusöfnun.  

Hér árum eða öldum áður kom sér vel að geta safnað varaforða fyrir 
veturinn, sem nýttist þegar erfiðara var að fá mat. Í dag er matvælaumhverfið mikið 
breytt. Við finnum lítið sem ekkert fyrir árstíðarsveiflum í matarframboði, né 
dagssveiflum ef út í það er farið.   

Insúlín gegnir hlutverki dyrarvarðarins. Ef insúlín er hækkað í blóði, er 
líkaminn stilltur á að geyma næringu og mynda fituforða. Til þess að geta nýtt 
orkuna úr fituforðanum, þarf insúlín að lækka aftur niður í þetta örlitla grunnmagn. 
Þá losnar orkan frá fitufrumunum og er umbreytt í lifrinni í ketónkroppa sem frumur 
líkamans nýta sem orkugjafa, líkt og blóðsykur (glúkósa). 
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Insúlín viðnám og sykursýki 2.  
Insúlín er hormón sem á að koma í púlsum í tengslum við matartíma. Það á 

að lækka niður inn á milli máltíða til að leyfa frumum líkamans að ,,núllstillast“ svo 
að viðbragð við nýjum skammti af bris-insúlíni hafi góð og tilætluð áhrif. En frumur 
líkamans aðlagast vel og þegar insúlín er stöðugt hátt í blóði (t.d. borðum á 2 klst 
fresti kolvetnaríkan mat) hættir það virka eins vel. Brisið skynjar þetta og seytir út 
meira insúlíni næst, s.s. viðheldur og gerir viðnámi frumnanna við insúlíni meira og 
meira. Á endanum hættir brisið að geta framleitt nægilegt magn, líklega vegna fitu 
sem safnast í brisinu. Þá fer blóðsykurinn loks að hækka. Ástandið kallast nú 
sykursýki 2.  

Þetta ferli tekur oft áratug að þróast. Áður en blóðsykurinn fer að hækka 
hafa margar aðrar breytingar átt sér stað, nokkuð sem kallast efnaskiptavilla. 
Greiningarskilmerki efnaskiptavillu eru aukin kviðfita, hækkaður blóðþrýstingur, 
hækkuð blóðfita sem nefnast þríglýseríðar, lækkuð verndandi blóðfita að nafni 
HDL-kólesteról og væg blóðsykurshækkun mæld eftir föstu. Ef þremur af þessum 5 
skilyrðum er mætt, kallast ástandið efnaskiptavilla (e. metabolic syndrome) og 
kallar á sömu nálgun og rætt er hér sem meðferð við sykursýki 2.  

Það versta við sykursýki 2 eru fylgikvillarnir. Æðaskemmdir um allan líkama 
stuðla að nýrnabilun, sjónskerðingu/blindu, kransæðaskemmdum, sárum á 
útlimum að ónefndum skaðlegum áhrifum á æðar heilans. Þrátt fyrir fjölmörg lyf til 
að lækka blóðsykur, virðast þau ekki hafa tilætluð áhrif á að minnka tíðni fylgikvilla. 
Hvers vegna? Ástæðan er sú að fæst lyf snúa að orsök vandans, sem er of hátt 
insúlín í langan tíma. Insúlín viðnám veldur því að insúlínseytrun er mikil og styrkur 
insúlíns helst hár í blóði í mun lengri tíma en hjá öðrum. Ofgnótt insúlíns er tengt 
fjölmörgum sjúkdómum, fyrir utan sykursýki 2, s.s. háum blóðþrýstingi, heilabilun 
og sumum krabbameinum.  
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Þess vegna er þörf á annarri nálgun sem ræðst að uppruna og orsök 
sjúkdómsins. Markmiðið er ekki einungis að ná blóðsykrinum niður heldur að 
minnka seytrun eða þörf fyrir insúlín. Þau matvæli sem hafa mest insúlínhvetjandi 
áhrif, hækka blóðsykur mest og  eru einmitt þau matvæli sem einstaklingar með 
sykursýki 2 ættu að forðast. Nokkurs konar óþol. Þær rannsóknir sem hafa verið 
gerðar hingað til, þar sem þessari insúlínsparandi nálgun er beitt, sýna fram á 
mikinn árangur. Flestir geta minnkað lyfjanotkun mikið, sumir verða lausir við lyf og 
ná að halda sjúkdómnum í hlé. Því má segja að með réttri nálgun má lækna 
sykursýki 2 hjá mörgum.  

Matur gegn insúlínviðnámi.  
Alvöru matur er lykillinn að bættum efnaskiptum. Með hugtakinu alvöru 

matur er átt við lítið unnin mat, næringarþéttan og mettandi. Dæmi um alvöru mat 
er hverskonar kjöt, fiskur/sjávarfang, fuglakjöt, egg, grænmeti, olífuolía, smjör, 
hrein jógúrt og ber. Til að minnka þörfina fyrir insúlín og þar með lækka 
blóðsykurshækkun þarf að draga mikið úr sterkjuríkum mat og sykri (bæði 
náttúrúlegum og viðbættum).  

Sterkjuríkur matur er t.d. kornvörur (brauð, heilhveitibrauð, speltbrauð, 
súrdeigsbrauð, hrökkbrauð), pasta, hrísgrjón og kartöflur. Sykur er að finna í um 
80% af tilbúnum vörum í matvörubúðum. Sykur í matvælum gengur undir ca. 50 
mismunandi nöfnum og því er stundum sagt á umbúðum að enginn viðbættur 
sykur sé í vörunni - en ýmisskonar ávaxtaþykkni eru þá notuð í staðinn. Þykkni hafa 
jafn skemmandi áhrif á efnaskiptin og sykur.  
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Ketónar og blóðsykur 

 Líkaminn notar orku til að knýja áfram starfsemi í frumunum en líkt 
og ,,hybrid” bíll, getur líkaminn notast við tvær mismunandi tegundir orku. Ketónar 
og blóðsykur (glúkósi). 

 Ketónar koma til vegna niðurbrots fitu, hvort sem hún kemur úr mataræðinu 
eða úr eigin varaforða (fituvef). Myndun ketóna á sér stað í lifrinni, þar sem 
fitusýrum er pakkað niður í þessar orkueiningar. Ketónar ferðast um blóðrásina og 
nærir frumur líkamans. Ástandið þegar líkaminn notar ketóna sem orkugjafa kallast 
ketósa eða næringarketósa. Sameiginleg upplifun flestra sem notfæra sér 
næringarketósu er að hungurtilfinningin hverfur eða kemur fram mun hægar en 
áður. Ástæðan er sú að jafnvel grannir einstaklingar bera um nokkra tugi þúsunda 
hitaeininga á sér í formi fitu (undir húð eða kviðfitu). Líkaminn getur nýtt sér þessa 
orku (fitubrennsla!) þegar ,,vélin” er stillt á notkun ketóna. Einfaldasta leiðin til að 
notfæra sér næringarketósu er að fasta yfir 12 klst. og borða í kjölfarið 
næringarþéttan, kolvetnasnauðan og fituríkan málsverð til að viðhalda ástandinu 
(t.d. omeletta með graslauk, papriku og beikoni). Ketónaframleiðslan fer af stað 
þegar sykur og sterkja hætta að koma inn í kerfið. Líkaminn fer annars beint í að 
brenna blóðsykrinum og slekkur á ketónmyndun. Ketónamyndun er oftast mikil í 
byrjun næringarketósu. Þeir sem ekki nýtast í orku skiljast út úr líkamanum með 
útöndunarlofti, þvagi og svita. Með öðrum orðum; Þú andar, pissar og svitnar 
fitunni burt! 

 Blóðsykur (glúkósi) kemur til við niðurbrot sterkju eða við neyslu sykurs. 
Niðurbrot sterkju hefst í meltingarveginum og frásogast sem einsykrur beint inn í 
blóðrásina.  
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Nær allar frumur líkamans geta notað 
ketóna sem orkugjafa en þó eru sumar frumur í 
heilanum sem og rauð blóðkorn sem nýta eingöngu 
blóðsykur. Misskilnings gætir varðandi næringarþörf 
líkamans vegna þessara frumna sem nýta ekki ketóna og 
sagt hefur verið (ranglega) að við þurfum að neyta um 
120-140g  af kolvetnum á dag til að viðhalda starfsemi 
heilans. Sem betur fer er þetta rangt, því annars værum 
við útdauð sem tegund þar sem langt gat liðið á milli 
máltíða hér áður fyrr. Lifrin myndir þann blóðsykur sem 
þessar frumur þurfa þegar líkaminn er að nota ketóna 

En heilinn 
þarf kolvetni?
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Ketónar og blóðsykur 
Ímyndum okkur ,,hybrid” bíl sem getur notað rafmagn og bensín sem orkugjafa. Í þessari 
myndlíkingu er rafmagni líkt við ketóna og bensíni líkt við glúkósa.  

Við getum nýtt rafmagn (ketóna) 
sem nokkurs konar grænan orku-
gjafa, þar sem vélin (frumurnar) 
myndar minna a f mengandi 
úrgangsefnum við brennslu þess. 
Ef við þurfum auka kraft til að 
komast upp erfiða brekku eða mikil 
átök, getur vélin nýtt bensín 
(glúkósa) til að fá þann kraft.  

Myndlíkingin er ekki alveg fullkomin, þar sem batteríið í bílnum er takmarkandi þáttur, en 
ketónar frá fituforðanum eru nær óþrjótandi. Líkt og að bíllinn væri með eilífðarbatteríi. 
Fjölmargt íþróttafólk sem keppir í langhlaupum og þríþrautum er einmitt farið að nýta sér 
þessa leið til að verða ekki ,,bensínlaus” á miðri leið eða þurfa kreista ofan í sig sykurgel.  

 

Volek,Phinney. 2011. 
"The Art and Science of Low -Carbohydrate Living." 
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Ketóna er hægt að mæla í 
blóði. Rannsóknir sýna að 
æskileg gildi eru milli 0,8-3 
mmol/L. Sjá meðfylgjandi 
mynd.  
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Næringarketósa er ekki það sama og  
ketónblóðsýring 

 

Sykursýki stöðvuð Bls �10  

VSNæringarketósa Ketónblóðsýring

-Náttúrlegt, lífeðlisfræðilegt ástand þar 
sem ketónar eru nýttir sem orkugjafi. 

-Getur átt sér stað hjá hverjum sem er 
eftir föstu eða kolvetnaskerðingu. 

-Ketónar yfirleitt undir 3 mmol/L og 
breyta ekki sýrustigi blóðs 

-Blóðsykur er undir 15 mmol/L 

-Einkennalaus fyrir utan ,,ávaxta”keim af 
útöndunarlofti vegna acetone myndunar.

-Bráðatilvik sem þarf tafarlausa meðferð. 

-Gerist ef algjör insúlínskortur, líkt og hjá 
sykursýki 1 eða langt gengnum sykursýki 
2. Insúlinskortur veldur stjórnlausu 
niðurbroti fitu og háum styrk fitusýra og 
þar með myndun ketóna. 

-Mjög hár styrkur ketóna (>5mmol/L), hár 
blóðsykur (>15mmol/L) og blóðsýring 
(pH <7,3). 

-Einkenni: þreyta, rugl, sjónbreyting, 
þurrkur, tíð þvaglát og hröð öndun.
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Ef kolvetnafráhvörf, hvað þá … 
Þegar líkaminn er að venjast breyttum orkugjafa geta einkenni komið fram sem tengjast 
breyttum efnaskiptum og saltbúskap. Kolvetni halda í vökva og sölt en eftir að neysla 
þeirra er minnkuð, skilja nýrun út ofaukin vökva og sölt.  
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Þreyta og kraftleysi 

-Mæla blóðþrýsting, blóðsölt og 
fara yfir lyfjalista mtt. blóðþr.lyfja. 

-Muna að á lágkolvetna, 
hollfitumataræði er ekki æskilegt 
að draga úr saltnotkun. 

-Bæti við salti og vökvainntöku: 
2-3 g á dag með kjötsoði eða 
súputeningum.  

Hægðatregða 

-Auka vökvainntöku að 2L á dag. 

-Muna að lágkolvetna þýðir ekki 
lítið grænmeti. Auka t.d. brokkolí, 
blómkál og grænt laufgrænmeti. 

-Ef lagast ekki, reyna Magnesia 
medic fyrir svefn eða 
kolvetnasnauð trefjabætiefni.  

Þvagsýrugigt (kast) 

-Auknar líkur ef fengið 
þvagsýrugigt áður þegar líkaminn 
er að venjast. 

-Til lengri tíma litið fækkar köstum 
á lágkolvetna. 

-Íhuga fyrirbyggjandi lyf, 
allopurinol, í byrjun.  

Vöðvakrampar 

-Svara yfirleitt vel magnesium 
bætiefnum. 

-Nota má 1 töflu Magnesia medic 
eða 200mEq forðatöflur 
magnesium chloride (spyrja í 
apóteki).
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Insúlín viðnám; sykursýki 2, háþrýstingur, 
kransæðasjúkdómar, offita ofl.  

Borða ótakmarkað:  

• Kjöt og kjöthakk (allt kjöt, gjarnan með háu fituhlutfalli). Smjör/kókosolía til steikingar.  

• Kjúklingur og aðrir fuglar; gjarnan skinnið með.  

• Fiskur og skeldýr.  

• Egg (steikt, soðin, eggjakökur). 

• Feitar sósur (bernaise, feiti ofl.). Miða við að kolvetni séu < 5g per 100g. 

• Avókadó og grænmeti (blómkál, grænkál, brokkolí, paprika, gúrka, tómatar, eggaldin, 
rósakál, fennel, púrjulaukur, aspas, grasker, spínat, klettasalat ofl.).  

• Hnetur og möndlur. 

• Mjólkurvörur; ekki drekka mjólkina en nota alltaf fituríkasta valkostinn (rjómi 40%, sýrður 
rjómi 36%, grískur jógúrt 10% osfrv.).  

• Olíur; nota kókosolíu og smjör til steikingar. Olífuolíu á salöt. Avókadó- og hörfræjarolía. 

Drykkir (eftir þorsta og löngun):  

• Vatn er best. Kolsýrt vatn með/án bragðefna. Helst sleppa sætuefnum.  

• Kaffi (með rjóma ef vill) og te.  

Borða/drekka takmarkað:  

• Mest 1 ferskan ávöxt á dag, nota helst blábær, krækiber, jarðaber, kirsuber, hindber.  

• Rótargrænmeti; velja fremur gulrætur, lauk, rófur fremur en kartöflur/sætar kartöflur. 

• Áfengi: velja rauðvín, þurrt hvítvín fremur en bjór, mest 3-5 glös á viku.  

• Súkkulaði: Velja yfir 70% dökkt súkklaði. 
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• Forðast eftir fremsta megni:  

• Sterkjurík matvæli:  

• Brauð (allt venjulegt brauð, líka heilhveiti og spelt, hrökkbrauð) 

• Pasta 

• Hrísgrjón 

• Morgunkorn (allt morgunkorn og jafnvel hafragrautur fyrir suma)  

• Maís 

• Sykur (sælgæti, gosdrykkir, djús og léttmjólk eða undanrenna) 

• Bjór 

• Skyndibitafæði og matur merktur ,,fitusnauður eða low-fat" 

• Jurtaolíur (aðrar en kókos, ólífu og repjuolía) 

  

Myndir frá www.dietdoctor.com 

Uppskriftir: www.dietdoctor.com  
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Áhrif matvæla á blóðsykur 
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Áhrif matvæla á blóðsykur 
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Áhrif matvæla á blóðsykur 
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Magn kolvetna í alvöru mat / per 100g: 
(fengið af heimasíðunni www.dietdoctor.com)  
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Magn kolvetna í ávöxtum / per 100g: 
(fengið af heimasíðunni www.dietdoctor.com)  
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Magn kolvetna í drykkjum: 
(fengið af heimasíðunni www.dietdoctor.com)  
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Magn kolvetna í léttum réttum / per 100g: 
(fengið af heimasíðunni www.dietdoctor.com)  
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Magn kolvetna í sósum/olíum / per 100g: 
(fengið af heimasíðunni www.dietdoctor.com)  
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Af hverju velja lágkolvetna, hollfitu 
nálgun (LCHF)? 

1. Sykursýki tegund 2 er orsökuð af insúlín viðnámi, ofgnótt insúlíns 
og síðast hækkandi blóðsykri. Ein leiðin til að snúa ferlinu við er að 
minnka insúlínþörfina. Kolvetni hvetja mest losun insúlíns.  

2. Fjölmargar vísindarannsóknir styðja þá nálgun (sjá texta hér ofan 
og heimildir).  

3. Lífeðlisfræðin styður þá nálgun (sjá fræðslumola hér ofan).   

4. Meðferðin beinist að rót vandans, enda verða sykursýkislyf óþörf 
fyrir marga.  

5. Meðferðin er örugg og án aukaverkana per se. Niðurtröppun lyfja 
og saltójafnvægi við breytingu mataræðis getur þarfnast 
vegleiðslu.   

6. Draga úr lyfjanotkun og lyfjakostnaði sjúklinga, sem og í 
heilbrigðiskerfinu.  

7. Draga úr fylgikvillum sjúkdómsins.   

8. Meðferðin er aðgengileg öllum og snýst um að velja alvöru mat, 
næringarþéttan og mettandi.  
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