
Små grep, Stor helSegevinSt
En vEilEdEr til sunnErE lEvEvanEr

960 kcal

1t 30 min

2t 10 min

3 timer

530 kcal

50 min

1t 10 min

1t 40 min
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Nordmenn blir stadig eldre og vi har generelt god helse, 
men den stadig økende vekten i befolkningen er bekym-
ringsfull. I dag er omtrent halvparten av oss overvektige 
og én av fem har fedme. Med den økende vekten øker også 
sykdomsbelastningen. Dette må vi ta på alvor, det gjelder 
både folkehelsen og livskvaliteten til hver enkelt av oss. 

Ved å endre levevaner og gå ned i vekt, vil man  
forebygge hjerte- og karsykdommer, høyt blod- 
trykk, diabetes, flere kreftformer og depresjoner  
– altså alle våre store folkesykdommer. 

Grip sjansen – ta praten!

vår StørSte  
helSetruSSel

Folkehelseinstituttet har i 2016 sett på hvilke risiko-
faktorer som gir størst sykdomsbyrde i norge: 

Det at usunt kosthold og høy vekt ansees som 
så viktige risikofaktorer er kanskje overraskende?  
heldigvis kan små grep utgjøre stor forskjell og 
gi bedre helse. 
vi vet at overvekt kan være et vanskelig tema 
å ta opp, både for lege og pasient, fordi man 
rører ved mange følelser og tabuer. 
grete roede ønsker i samarbeid med lhl og 
Diabetesforbundet å bidra til at det blir enklere  
og mindre tabubelagt for lege og pasient å 
snakke om overvekt. 

Det FinneS DeSSverre 
ingen quick-Fix
God kunnskap om kosthold er viktig for å  
endre vaner. Det gir motivasjon til å gjøre 
ting annerledes i en travel hverdag. Det er 
ikke så mye som skal til. 
Jeg anbefaler mine pasienter å gå på grete 
roede-kurs fordi det er et kurskonsept basert 
på norske helsemyndigheters anbefalinger for 
kosthold og fysisk aktivitet. Det er viktig for meg 
å vite at rådene som gis er basert på et bredt 
kunnskapsgrunnlag. 
Jeg har selv deltatt på grete roede-kurs. ikke 
fordi jeg ikke har kunnskap om kost eller hva jeg 
må gjøre for å klare å gå ned i vekt, men fordi 
jeg synes det er lettere å ha fokus når jeg deltar 
sammen med andre i en gruppe.
Fokus settes ikke på antall tapte kilo, men på 
bevisstgjøring av levevaner knyttet til kosthold 
og fysisk aktivitet. over tid vil man etablere gode  
levevaner, få en sunn livsstil og oppnå ønsket 
trivselsvekt som varer.
Det handler om å gjøre noen små grep i egen 
hverdag som gir resultater over tid. i min familie 
legger vi mer vekt på middagsplanleggingen 
og bruker for eksempel roede-menyen fra 
godtlevert.no i travle perioder. 
hvilke grep kan du ta i din hverdag?

Jeg jobber som fastlege ved Legevakt Vest 
i Oslo – et tverrfaglig medisinsk senter som 
jeg driver. I mange år har jeg jobbet med 
livsstilssykdommer og overvektige pasienter. 
Mine pasienters og min egen erfaring er at 
det dessverre ikke finnes en quick-fix for å bli 
slank og deretter holde seg på ønsket vekt.
         Kari Lise Jacobsen Eidjar, lege

LHL, Diabetes- 
forbundet og  

Grete Roede vil bidra  
til at helsemyndighetene 

når sitt mål om at vi i  
Norge skal få flere leveår 
med god helse og trivsel.  
En sunn vekt reduserer 

risikoen for å utvikle  
livsstilssykdommer.

 » usunt kosthold 
 » røyking
 » høyt blodtrykk 
 » overvekt
 » høyt kolesterolnivå
 » høyt fastende blodsukkernivå 
 » høyt alkoholforbruk 
 » Fysisk inaktivitet

* Verdiene på forsiden er beregnet ut fra følgende: Gange (6 km/h), jogging (9 km/h), sykling (10-16 km/h). Gjelder for en person på 70-90 kg.
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÷ 60 kg har gitt oSS 
beDre helSe og en 
lettere arbeiDSDag

Rune gikk  
ned 22 kg og  
sluttet med  
blodtrykks- 

medisin

Små grep, Stor  
helSegevinSt

 » alt har blitt lettere etter at vi gikk 
ned i vekt, ikke minst arbeidsdagen. 

 » til sammen gikk vi ned 60 kilo på 
roede-kurs. For oss var dette nøk-
kelen til en varig livsstilsendring. 

 » vi har forstått betydningen av å 
spise regelmessig, vi tar oss tid til 
matpauser og er mer bevisst på 
hva vi faktisk spiser. 

 » vi har aldri angret på at vi begynte 
på kurs. Det vanskeligste var faktisk 
å bestemme seg for å begynne. 

Trond  
÷ 16 kg

Alexander  
÷ 21 kg

Det er ikke bare de som går ned mange kilo som oppnår helsegevinst.  
Det er godt dokumentert at et vekttap på "bare" 5 - 10 % av egen kropps- 
vekt gir store helsegevinster. For en sunn og varig vektreduksjon er det 
anbefalt å gå ned ½ - 1 kg per uke. 

Forskning viser videre at et av de viktigste suksesskriteriene for å lykkes med 
et varig vekttap er å få jevnlig oppfølging og veiledning underveis i prosessen. 
undersøkelser viser at blant de som vil gå ned i vekt på egenhånd er det 
hele 8 av 10 som ikke får det til. Det er ikke lett alene. 
grete roede tilbyr kurs til norske kvinner og menn innen endring av helse- 
atferd. kursene fokuserer på varig livsstilsendring gjennom et sunnere 
kosthold, mer fysisk aktivitet og mental trening. grete roede har kurstilbud 
i hele landet samt tilbud på nett. kursene holdes av kursledere som selv har 
fått en ny og sunnere livsstil og en varig sunn vekt ved å legge om livsstilen.
Det å få hjelp av noen som vet hva man strever med er trygt, motiverende 
og lærerikt. på kurs er man i gruppe sammen med andre som er i samme 
situasjon og alle møtes med respekt og forståelse. 

offisiEllE anbEfalingEr 
roede-metoden baserer seg på de offisielle anbefalingene fra helsedirekto- 
ratet. man kan være trygg på at man får oppdatert og riktig kunnskap, samt  
god veiledning til å finne ut hvilke endringer den enkelte kan gjøre i sin hver- 
dag. gjennom ukentlige møter og oppfølging over tid lykkes man både med 
vekttap og bedre helse.
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GunstiG Litt uGunstiG uGunstiG KLart uGunstiG

bmi < 25  
normalvektig

≥ 25 – 27  
lett overvektig

≥ 27 < 30  
overvektig

≥ 30  
fedme

midjemål < 80 cm (kvinner)
< 94 cm (menn)

                     > 80 cm (kvinner) 
                     > 94 cm (menn)

> 88 cm (kvinner)
> 102 cm (menn)

blodtrykk (mmhg) 120-139/80-89 140-159/90-99 160-179/100-109 >180/>110

totalkolesterol (mmol/l) < 5,0 5,0-6,4 6,5-7,9 ≥ 8,0

lDl (mmol/l) < 2,5-3,3 3,4-4,1 4,2-4,8 ≥ 4,9

hDl (mmol/l) Kvinner ≥ 1,3
Menn ≥ 1,0

                      Kvinner < 1,2
                      Menn < 1,0

hba1c (%) < 5,7 5,7 - 6,0 6,1 – 6,4 ≥ 6,5

referanseverdier for BMi, MidjeMåL oG sentraLe heLseparaMetere

Dato

vekt

bmi

midjemål

blodtrykk (mmhg)

totalkolesterol (mmol/l)

lDl (mmol/l

hDl (mmol/l)

hba1c (%)

din utviKLinG i veKt, MidjeMåL oG sentraLe heLseparaMetere

bMi er en formel som sier noe om forholdet mel-
lom vekt og høyde. Den skiller ikke mellom muskler 
og fett, og sier ingenting om fettets plassering. 
brukt sammen med midjemål er den likevel nyttig 
for å si noe om du har en sunn vekt eller ikke.

MidjEMålEt gir et bilde på fettets plassering 
på kroppen. overskrides grenseverdiene har du 
en økt helserisiko. 

Høyt blodtryKK er nært knyttet opp mot 
hjerte- og karsykdommer og diabetes. økt  
fysisk aktivitet, redusert saltinntak samt normal- 
vekt bidrar til et lavere blodtrykk.

helSeSJekken
Når du skal i gang med å endre levevaner er det motiverende å følge med på 
utviklingen i vekt, ulike kroppsmål samt enkelte sentrale helseparametere. Bruk 
denne siden sammen med din lege til å føre opp dine verdier og følge din utvikling. 

* Se greteroede.no for hvordan du måler midjemål. 

Høyt KolEstErol er en risikofaktor for utvik-
ling av hjerte- og karsykdom. et redusert inntak 
av mettet fett i kostholdet samt fysisk aktivitet 
bidrar til en reduksjon av både totalkolesterolet  
og det "dårlige" lDl-kolesterolet, samt en økning  
av det "gode" hDl-kolesterolet. 

Hba1c er et mål på langtidsblodsukkeret basert  
på en enkel blodprøve. Den sier noe om blod- 
sukkeret de siste 6-12 ukene og kan avdekke 
diabetes. kostendringer og økt fysisk aktivitet 
vil bedre verdiene.

* Vil du vite mer om de ulike helseparametrene, se LHL.no og diabetes.no

Trøtt, slapp og sliten kan være  
tegn på diabetes. Sjekk din  

diabetesrisiko – og få hjelp i tide.

  Diabetesforbundet
”

Ikke overse kroppens varsellamper! 
Lev sunt, sjekk blodtrykket og  

kolesterolet. Det er aldri for tidlig  
å tenke på hjertet.

Landsforeningen for hjerte-  
og lungesyke (LHL)

”
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spis rEgElMEssig1
1/3 grønnsaker

kjøtt
fisk 

1/3 poteter 
pasta 
ris

1/3

bruK tallErKEnModEllEn3

spis til HvErdags4

spis av og til5

spis passE MyE2

kalorier  
ut

stabil  
vekt

kalorier  
inn

MatveiLederenkoStholDSSJekken 

Har du mange svar til venstre i sjekken, bør du gjøre endringer i kostholdet ditt. 
Målet er å få flest mulig svar mot høyre. Hvis du har allergier/intoleranser eller  
følger et vegetarisk kosthold, vil det være "riktig" at noen av dine svar ligger til venstre.

1) Spiser du vanligvis 5 porsjoner frukt, bær og grønnsaker daglig?

a. Sjelden B. 1 - 2 dager i uken c. 3 - 5 dager i uken d. De fleste dager

2) Hva slags brød/knekkebrød spiser du vanligvis?

a. Spiser ikke B. Fint/lyst c. halvgrovt d. grovt/svært grovt

3) Hvor ofte spiser du fisk til middag?

a. Spiser ikke/tåler ikke B. 1 - 2 g/måned c. 1 - 2 g/uke d. 3 eller flere g/uke

4) Hvor ofte bruker du fiskepålegg?

a. Spiser ikke/tåler ikke B. 1 - 2 g/måned c. 1 - 2 g/uke d. 3 eller flere g/uke

5) Hvor ofte spiser du farseprodukter (pølser, kjøttdeig, kjøttkaker og lignende) til middag?

a. 3 eller flere g/uke B. 1 - 2 g/uke c. 1 - 2 g/måned d. Spiser ikke/ikke aktuelt

6) Hva slags kjøttpålegg bruker du oftest?

a. Spiser ikke/ 
     ikke aktuelt

B. Salami/servelat/ 
fårepølse/leverpostei

c. lettere salami/ 
servelat/leverpostei

d. kokt skinke/roastbiff,  
 kalkun-/kyllingpålegg/  
 vita hjertego' leverpostei

7) Hva slags melk drikker du vanligvis?

a. Drikker ikke/tåler ikke B. helmelk c. lettmelk d. ekstra lett/skummet

8) Hva slags ost spiser du vanligvis?

a. Spiser ikke/tåler ikke B. helfet ost c. halvfet ost d. mager ost

9)  Hva slags spisefett (smør/margarin) bruker du vanligvis på brød?

a. Spiser ikke B. Smør/bremykt/brelett c. myk plantemargarin/ 
Soft Flora

d.  vita proaktiv

10) Er du bevisst på å begrense ditt inntak av salt og sukker?

a. nei B. i liten grad c. i noe grad d. i stor grad

11) Er du vanligvis i fysisk aktivitet i minst 30 minutter daglig eller har 2-3 hardere treningsøkter per uke?

a. Sjelden eller aldri B. noen uker c. De fleste uker d. alltid 

Sett en tydelig ring rundt det svar- 
alternativet som er riktigst for deg

Ønsker du å vite mer? 
- Se greteroede.no 
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De Små, men viktige valgene
Det er verken nødvendig eller holdbart å leve for stramt og nøkternt.  
Du må ikke alltid takke nei til alle fristelser eller trene selv om du egentlig  
ikke orker. Men du kan heller ikke alltid si ja til alt som frister.

Du kan også ta små grep som gjør at du nesten 
ikke merker at du velger annerledes, men som 
har enorm effekt på helsen. bare se på motsatt 
side. ved å lære noen små triks kan du spare  
over halvparten av kaloriene i én middag og kose 
deg akkurat like mye. 
og tenk på effekten hvis du tar slike valg til de  
aller fleste måltidene i løpet av en uke. Du vil  
merke det på overskuddet og på vekten. i tillegg  
vil det ha gunstig effekt på mange helsepara-
metere, fordi du kutter i fett- og saltinntaket 
samtidig som du øker inntaket av næringsstoffer  
som kroppen din trenger. 

Du kan heller ikke droppe aktivitet hver gang du 
ikke orker eller har lyst. Det er ikke en god stra-
tegi på sikt. Du vil legge på deg, komme i dårlig 
fysisk form og det vil etter en liten stund påvirke 
helsen din negativt. 

balansE Er nøKKElordEt 
Det handler som oftest om å takke ja til de sunne  
valgene og bare av og til ja til de mindre sunne. 

Skikkelig biFF
De små grepene handler om å  
justere litt på tilbehøret eller velge  
andre råvarer. Du kan fortsatt nyte en  
saftig biff – og deilig dessert som en avslutning.

roEdEs lørdagsbiff
 » 200 g biff med sjysaus
 » 200 g bakt potet
 » 1 dl kesam-dip
 » Salat
 » Totalt 530 kcal

is MEd bær
 » 2 kuler lett vaniljeis
 » 1 dl friske bær
 » 1 ss revet mørk sjokolade
 » Totalt 160 kcal
 » 1 glass rødvin + 1 glass vann, 100 kcal
 » suM 790 KcaL

biff MEd béarnaisE og poMMEs fritEs
 » 200 g biff
 » 200 g pommes frites
 » 1 dl béarnaisesaus
 » Salat
 » Totalt 960 kcal 

is MEd pEanøttEr og sjoKoladEsaus
 » 2 kuler vaniljeis
 » 1 håndfull peanøtter
 » 2 ss sjokoladetopping
 » Totalt 470 kcal
 » 2 glass rødvin, 200 kcal
 » suM 1630 KcaL

Erik 23 år,  
÷ 32 kilo på  
Roede-kurs

Erik startet på kurs og lærte seg å ta sine  
små grep og finne sin balanse i hverdagen.  
Han gikk ned 32 kilo og fikk bedre helse.
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– ikke rart  
Jeg ikke orket  
å trene 
"Alle snakker om hvor viktig det er å være i 
aktivitet og trene, men min erfaring er at det 
ikke er lett med for mange kilo på kroppen." 

For meg var det å gå ned noen kilo det som 
skulle til for at jeg kom i gang med treningen.

trEning tar graM – KostHold tar Kilo
når du skal ned i vekt oppnår du langt større  
effekt av å endre kostholdet enn å trene. Det 
hevdes at 90 % av et vekttap kan tilskrives kost- 
holdsendringer, mens bare 10 % tilskrives mer 
trening. grunnen til dette er at man automatisk 
vil kompensere for det økte energiforbruket 
ved å spise mer. uten fokus på hvor mye man 
spiser vil altså vinningen gå opp i spinningen. 

KostHold + trEning = HElsEgEvinst
Det beste er derfor å kombinere et sunnere og 
lettere kosthold med mer aktivitet og trening. 
på kort sikt oppnår du lavere blodtrykk, sunnere 
kolesterolverdier og et mer stabilt blodsukker,  
på lang sikt legger du til rette for gode og sunne  
vaner som er avgjørende for et varig resultat.

SJekk Din DiabeteSriSiko!

har du fått 15 poeng eller mer, bør du kontakte 
din fastlege. Du kan også ta testen på diabetes.no/
risikotest. testen er utviklet av helsedirektoratet og 
Diabetesforbundet. har du spørsmål om diabetes, 
kan du ringe Diabeteslinjen: 815 21 948.

1. alder poeng dine poeng
under 45 år 0
45 - 54 år 2
55 - 64 år 3
over 64 år 4
2. BMi (body mass index) = vekt (kg) / høyde (m) x høyde (m). Bruk gjerne BMi-kalkulatoren på greteroede.no
under 25 0
25 - 30 1
over 30 3
3. Midjemål (måles midtveis mellom hoftekammen og nederste ribben)
menn kvinner
under 94 cm under 80 cm 0
94 - 102 cm 80 - 88 cm 3
over 102 cm over 88 cm 4
4. er du vanligvis minst 30 minutter fysisk aktiv daglig, i arbeid og/eller fritid?
Ja 0
nei 2
5. hvor ofte spiser du grønnsaker, frukt eller bær?
hver dag 0
ikke hver dag 1
6. har du noen gang brukt medisiner mot høyt blodtrykk?
nei 0
Ja 5
7. har du noen gang fått påvist høyt blodsukker? (f.eks. ved helsekontroll eller ved graviditet)
nei 0
Ja 5
8. har du, eller har noen i din familie hatt diabetes? (Kun ett svar, nærmeste familie teller mest)
nei 0
Ja: besteforeldre, tante/onkel eller søskenbarn (ikke foreldre, søsken eller egne barn) 3
Ja: biologiske foreldre, søsken eller barn 5
totaL poenGsuM: din statistiske risiko for å utvikle type 2-diabetes i løpet av 10 år

poenGsuM statistisK risiKo
under 7 Lav: 1 av 100 utvikler sykdommen
7 - 11 noe forhøyet: 1 av 25 utvikler sykdommen
12 - 14 Middels: 1 av 6 utvikler sykdommen
15 - 20 stor: 1 av 3 utvikler sykdommen
over 20 svært stor: 1 av 2 utvikler sykdommen

Line gikk  
ned 15 kg på  
Roede-kurs  
og ble glad i  

å trene
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Én til énGruppe

Dette er et roeDe-kurS:

Nettkurs  
personlig oppfølging av kursleder når det  
passer deg fra din egen mobil, pc eller nettbrett. 
Nettflex  
Møt din kursleder en gang eller to. resten av 
oppfølgingen får du på mobil og nett.
Roede for 1 eller 2  
for deg som helst ikke vil delta i en gruppe,  
men møte kurslederen alene.
Roede drop-in  
dropp innom en kursleder 10-15 min. for indivi-
duell oppfølging. for videregående kursdeltakere.
Livsstils-coaching  
spesialisert hjelp til å få ut ditt potensial, med 
utgangspunkt i dine mål innen helse og livsstil, 
kosthold, vekt, trening, fritid og søvn.

Roede Standard – kursklassikeren  
vårt mest populære kurs. både for menn/kvinner.  
Roede Maxi  
for deg med mer enn 20 kilo overvekt.
Roede Aktiv  
Kombinasjonskurs der du også får trygg og moti-
verende trening med din kursleder.
Roede Mann  
spesielt tilpasset menns mål og utfordringer. 
Roede Ung 18 - 25  
tilpasset din hverdag og de utfordringene du 
møter som ung.
Roede 60 +  
skreddersydd for din alder, livsstil og utfordringer. 
Hold Vekten  
lær hvordan du holder trivselsvekten etter at  
du er i mål med din vektreduksjon. 

Det er alDri For Sent  
å komme i gang
Ofte kan jobben med en endringsprosess virke stor og krevende, 
nesten uoverkommelig. Den kommentaren som går igjen på kurs 
er ofte at det vanskeligste var å bestemme seg. Da er det til stor 
hjelp å reflektere over dette:

 » tenk nøye gjennom dine grunner til å leve 
sunnere og gå ned i vekt: Hva ønsker jeg å 
oppnå? føler jeg meg vel? 

 » vær ærlig mot deg selv: Har jeg noen helse-
plager? Kan det være at det blir bedre hvis 
jeg spiser sunnere og reduserer vekten litt?

 » Hva trenger jeg av hjelp, støtte og veiledning 
fra legen min, familie eller venner, en kurs- 
leder eller andre personer?

snakk gjerne med en du er fortrolig med.  
det du setter ord på, blir mer konkret og  
det vil gjøre motivasjonen sterkere, og du  
ser hva som skal til for å komme i gang.

Erfaring visEr at liKEMannsprinsippEt, soM vårE Kurs Er 
byggEt på, Har størst suKsEss for varigE sunnE lEvEvanEr.

 » vi er landsdekkende og holder kurs på over 350 steder  
i norge, og vi har kurs på nett.

 » Du får personlig oppfølging og veiledning om både kosthold,  
aktivitet, og dine utfordringer knyttet til  tanker og vaner.  
hvert enkelt kurs består av åtte møter, og man fortsetter  
på kurs til man har nådd målet sitt.

 » Du går i en lukket gruppe, og både kursleder og gruppen  
har taushetsplikt.

 » Du får din personlige nettside med mat- og treningsdagbok.
 » De aller fleste er overrasket over hvor mye mat de kan  

spise (svært få er sultne på roede-kurs).
 » Du går ned inntil 1 kg per uke i forhold til ditt mål.
 » vi anbefaler at du veier deg hos kursleder og veiingen  

er en sak mellom deg og din kursleder.
 » Din kursleder har selv erfaring med vektreduksjon.  

roede-metoden er basert på likemannsprinsippet.
 » vi har spennende og lettlagde oppskrifter som gjør det lett å leve sunt. 

«usunn» MatpaKKe:
2 skiver lyst brød  
2 skiver dansk salami  
2 skiver gulost 27%  
10 g meierismør

per matpakke: 405 kcal

Velger du den sunne matpakken 
fremfor den usunne hver  

arbeidsdag gjennom ett år,  
vil det kunne gi et vekttap på  
4 kg, gi blodomløpet ditt 3 kg 

mindre fett å håndtere og  
tarmen din mer enn dobbelt så  

mye fiber å kose seg med.

«sunn» MatpaKKe:
2 skiver grovt brød  
3 skiver salami go’ og mager  
2 skiver gulost 16 %  
10 g vita Hjertego' margarin

per matpakke: 265 kcal



ønSker Du å ta noen Små grep?
En sunn vEKt og En sunn Kropp  

bEdrEr livsKvalitEtEn

Med støtte fra 

for mer informasjon om våre kurs eller vårt kursopplegg, 
ta kontakt med oss på telefon 66 98 32 00, send mail til 
post@greteroede.no eller gå inn på greteroede.no 

Erfaringer, sunn fornuft og vitenskap 
tyder på at en normal kroppsvekt er noe 

av det viktigste for å unngå alvorlige 
sykdommer. Har du for mange kilo, samt 

én eller flere ugunstige verdier, bør du gå 
ned i vekt og deretter holde vekten nede.

WasiM ZaHid, lege,  
Kardiologisk avdeling,  

rikshospitalet.
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