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Større fokus på hvornår og mindre på hvad og hvor 
meget, der spises, er måske en overskuelig og effektiv 
livsstilsændring i forebyggelse og behandlingen af type 
2-diabetes.

Overvægt og type 2-diabetes 
Overvægt er et stigende problem på verdensplan, og i 2017 levede 
51% af den danske befolkning med moderat eller svær overvægt 
og 21% med svært overvægt (1). Overvægt og svær overvægt øger 
risikoen for at udvikle kroniske sygdomme som f.eks. type 2-dia-
betes. Prædiabetes er et forstadie til type 2-diabetes og 35-50% 
af personer med prædiabetes udvikler type 2-diabetes inden for 
fem år (2). Forekomsten af type 2-diabetes er steget betydeligt de 
seneste 20 år, og mindst en kvart million danskere lever i dag med 
type 2-diabetes (3). Type 2-diabetes udgør en stor byrde for den 
enkelte og er forbundet med forringet livskvalitet, bekymringer og 
øget forekomst af og risiko for at udvikle psykiske lidelser som f.eks. 
depression og angst (4,5). Derudover øger type 2-diabetes risikoen 
for hjertekarsygdom, som er en primær årsag til død hos personer 
med type 2-diabetes, og type-2 diabetes er en stor samfundsøko-
nomisk udfordring (3,6). Traditionel forebyggelse og behandling af 
type 2-diabetes inkluderer livsstilsændringer, herunder øget fysisk 
aktivitet og omlægning af kosten med et traditionelt fokus på 
typen og mængden af mad og drikke, der indtages. Dette mhp at 
opnå vægttab og forbedret stofskifte. Sådanne livsstilsændringer er 
udfordrende at implementere og vedligeholde for mange, og der 
er således et stort behov for indsatser, der respekterer individuelle 
fødevarepræferencer og stiller færre krav til ændringer af eksiste-
rende kostindtag, således, at man undgår afsavn og kan vedligehol-
de livsstilsændringen.

Tidsbegrænset spisning 
Tidsbegrænset spisning (eng. time-restricted eating) er et spisemøn-
ster med et stort potentiale inden for forebyggelse og behandling 
af type 2-diabetes (7–9). Tidsbegrænset spisning er defineret ved, at 
man spiser inden for det samme daglige tidsinterval på typisk 4-10 
timer i dagtimerne og faster i resten af døgnets timer, men at der 
ikke er restriktioner, hvad angår mængden og typen af mad og 
drikke. Typisk vil man kun indtage vand i fasteperioden, men nogle 
studier har tilladt indtag af sukkerfrie drikke som f.eks. sort kaffe, 
te, saft og lightsodavand. Tidsbegrænset spisning har altså fokus på, 
hvornår man spiser, fremfor et traditionelt fokus på hvad og hvor 

meget man spiser. Et uregelmæssigt spisemønster og spisning sent 
om aftenen er hyppigt forekommende og er associeret med over-

vægt og risikofaktorer for diabetes og hjertekarsygdom (10,11). 
Hos personer med type 2-diabetes i behandling på SDCC har vi 
fundet, at 42% rapporterede, at de snacker/spiser sent om aftenen 
de fleste af ugens dage (12). Mange af kroppens funktioner følger 
en naturlig døgnrytme, og rationalet bag tidsbegrænset spisning 
er, at kosten indtages, hvor det er mest hensigtsmæssigt ift. den 
naturlige døgnrytme i stofskiftet, og at man spiser i en kortere 
periode og opnår en længere fasteperiode, hvilket kan føre til 
reduktion i energiindtaget (13). Studier har vist, at tidsbegrænset 

spisning kan føre til vægttab og forbedret blodsukkerregulering hos 
personer med overvægt og høj risiko for at udvikle type 2-diabetes 
(7,13,14). Studierne har dog generelt været karakteriseret ved kort 
varighed og et begrænset antal deltagere. Der er behov for større 
kliniske kontrollerede lodtrækningsforsøg, der skal undersøge, om 
tidsbegrænset spisning er en effektiv og acceptabel livsstilsændring i 
forebyggelsen og behandlingen af type 2-diabetes. 

RESET og RESET2-studierne 
På SDCC har vi i samarbejde med danske og internationale forskere 
igangsat to studier, der har til formål at undersøge, om tidsbe-

grænset spisning er en effektiv og acceptabel livsstilsændring i hhv. 
forebyggelsen og behandlingen af type 2-diabetes. I det første 
studie, RESET (REStricted Eating Time), som er et igangværende 
klinisk kontrolleret lodtrækningsstudie, undersøger vi effekter af 
tre måneders 10-timers tidsbegrænset spisning på vægttab, adfærd 
og stofskifte i 100 personer i høj risiko for at udvikle type 2-diabe-
tes (15) (ClinicalTrials.gov: NCT03854656). Derudover inkluderer 
studiet et opfølgningsbesøg tre måneder efter gennemførsel for at 
undersøge, om deltagerne fortsætter tidsbegrænset spisning efter 
interventionens ophør. 

For at deltage i studiet skal man have overvægt og prædiabetes el-
ler svær overvægt og have et langt dagligt spiseinterval (>12 timer/
dag fra første til sidste indtag). Deltagerne bliver tilfældigt fordelt i 
to grupper med 50 deltagere i hver gruppe: interventionsgruppen, 
som skal spise tidsbegrænset dvs. inden for de samme 10 timer/
dag i tre måneder og en kontrolgruppe, som skal leve uændret i 
tre måneder. Begge grupper modtager instruktion i de officielle 
kostråd, men der er ingen restriktioner ift. hvad de skal spise. Vi 
startede studiet i 2019 og håber på at have alle 100 deltagere 
igennem i starten af 2022. Foruden en lang række biomedicinske 
målinger bliver deltagerne også interviewet omkring deres motiva-
tion, erfaringer og udfordringer i forbindelse med interventionen. 
Deltagerne udtaler bl.a., at tidsbegrænset spisning er tiltalende, da 
der ikke er restriktioner ift. kosten, men at der kan være udfordrin-
ger i forbindelse med sociale arrangementer, der inkluderer mad og 
drikke uden for det daglige ’spisevindue’ (16). Disse erfaringer vil vi 
gerne tage højde for i fremtidige studier, bl.a. i RESET2-studiet, som 
er beskrevet nedenfor. 

Det andet studie, RESET2 (REStricted Eating Time in the treatment 
of type 2-diabetes), har til formål at udvikle og afprøve en indsats 
baseret på tidsbegrænset spisning målrettet personer med type 
2-diabetes. I dette studie vil vi designe interventionen i samarbejde 
med målgruppen – personer med type 2-diabetes og deres pårø-
rende samt sundhedsprofessionelle inkl. læger, sygeplejersker og 
diætister, således at interventionen giver mening for målgruppen 
og kan implementeres i klinisk praksis. Studiet er også beskrevet tid-
ligere (17). Hypotesen er, at tidsbegrænset spisning er en overskuelig 
livsstilsændring, som kan føre til vægttab og forbedret blodsukker-
regulering, og sekundært også reduktion i medicinforbrug og bl.a. 
forbedret selvrapporteret helbred (Fig 1).

Tidsbegrænset spis-
ning i forebyggelse 
og behandling af 
type 2-diabetes

fokus

Diætisten [nr. 171]: Juni 2021



Referencer 
1. Sundhedsstyrelsen. Danskernes Sundhed. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil. [Internet]. 2017. Available from: https://www.danskernessundhed.dk/

2. Mutie PM, Pomares-Millan H, Atabaki-Pasdar N, Jordan N, Adams R, Daly NL, et al. An investigation of causal relationships between prediabetes and vascular com-

plications. Nat Commun. 2020;11(1):4592. 

3. Carstensen B, Rønn PF, Jørgensen ME. Prevalence, incidence and mortality of type 1 and type 2 diabetes in Denmark 1996-2016. BMJ Open Diabetes Res care. 

2020;(May;8(1):e001071. 

4. de Groot M, Golden SH, Wagner J. Psychological conditions in adults with diabetes. Am Psychol. 2016;71(7):552–62. 

5. Perrin NE, Davies MJ, Robertson N, Snoek FJ, Khunti K. The prevalence of diabetes-specific emotional distress in people with Type 2 diabetes: a systematic review 

and meta-analysis. Diabet Med. 2017;34(11):1508–20. 

6. Einarson TR, Acs A, Ludwig C, Panton UH. Prevalence of cardiovascular disease in type 2 diabetes: A systematic literature review of scientific evidence from across 

the world in 2007-2017. Cardiovasc Diabetol. 2018;17(83):1–19. 

7. Hawley JA, Sassone-Corsi P, Zierath JR. Chrono-nutrition for the prevention and treatment of obesity and type 2 diabetes: from mice to men. Diabetologia. 

2020;63(11):2253–9. 

8. de Cabo R, Mattson MP. Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease. N Engl J Med. 2019;381(26):2541–51. 

9. Chaix A, Manoogian ENC, Melkani GC, Panda S. Time-Restricted Eating to Prevent and Manage Chronic Metabolic Diseases. Annu Rev Nutr. 2019;39(1):291–315. 

10. St-Onge M-P, Ard J, Baskin ML, Chiuve SE, Johnson HM, Kris-Etherton P, et al. Meal Timing and Frequency: Implications for Cardiovascular Disease Prevention: A 

Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2017;135(9):e96–121. 

11. Gill S, Panda S. A Smartphone App Reveals Erratic Diurnal Eating Patterns in Humans that Can Be Modulated for Health Benefits. Cell Metab. 2015;22(5):789–98. 

12. Quist JS, Blond MB, Færch K, Ewers B. Late-evening food intake is highly prevalent among individuals with type 2 diabetes. Nutr Res. 2021;87:91–6. 

13. Gabel K, Varady KA. Current research: effect of time restricted eating on weight and cardiometabolic health. J Physiol. 2020;00(0):1–14. 

14. Moon S, Kang J, Kim SH, Chung HS, Kim YJ, Yu JM, et al. Beneficial effects of time-restricted eating on metabolic diseases: A systemic review and meta- analysis. 

Nutrients. 2020;12(5):1267. 

15. Quist JS, Jensen MM, Clemmensen KKB, Pedersen H, Bjerre N, Størling J, et al. Protocol for a single-centre, parallel-group, randomised, controlled, superiority trial 

on the effects of time-restricted eating on body weight, behaviour and metabolism in individuals at high risk of type 2 diabetes: the REStricted Eating Time (RESET) 

study. BMJ Open. 2020;26(10(8):e037166. 

16. Bjerre N, Holm L, Quist JS, Færch K, Hempler NF. Watching, keeping and squeezing time to lose weight: Implications of time-restricted eating in daily life. Appetite. 

2021;161:105138. 

17. Quist JS. Tidsbegrænset spisning kan være effektivt i behandlingen af af type 2 diabetes. Diabetes Behandl [Internet]. 2020;52:20–3. Available from: https://emag.

diabetes.dk/Behandlerbladet/Behandlerbladet_december_2020/page_1.html

27

Forskningsprojektet inkluderer tre faser: 
Fase 1) En behovsafdækning, der består af individuelle interviews 
og fokusgruppeinterviews med personer med type 2-diabetes, 
pårørende og sundhedsprofessionelle, for at klarlægge behovet og 
tanker om tidsbegrænset spisning, herunder potentielle udfordringer 
og behov for støtte. Fase 1 startede i august 2020.

Fase 2) Baseret på resultaterne i fase 1 udvikles en intervention, der 
er baseret på 10-timers tidsbegrænset spisning, og som testes i et 
pilotstudie af tre måneders varighed. I pilotstudiet, som forventes 
at starte i sommeren 2021, vil deltagerne blive interviewet for at 
undersøge, hvad der fungerer godt, og hvad der er udfordrende 
ved interventionen. Interventionen vil herefter blive tilpasset og 
afprøvet i det endelige format i fase 3.

Fase 3) Et 1-årigt klinisk kontrolleret lodtrækningsstudie, som skal 
undersøge om interventionen er effektiv i behandlingen af perso-
ner med type 2-diabetes, som er tilknyttet SDCC og Endokrinologisk 
Afdeling på Hvidovre Hospital. 260 personer med overvægt og 
type 2-diabetes vil ved lodtrækning blive inddelt i hhv. en kontrol-
gruppe eller en interventionsgruppe, der skal følge interventionen. 
Deltagernes oplevelse med tidsbegrænset spisning i hverdagen vil 
blive undersøgt gennem interviews. Studiet suppleres af en evalu-
ering, som undersøger, hvad det er i interventionen, der virker for 
hvem, hvornår og under hvilke betingelser. I pilotstudiet (fase 2) og 
hovedstudiet (fase 3) vil kliniske diætister og diabetessygeplejersker 
instruere deltagerne i interventionen, hvilket bl.a. også omhandler 

forhold omkring medicin. Fase 3 forventes at starte i starten af 2022.
Ønsket med RESET2-studiet er at opnå en bedre forståelse for 
effekterne af tidsbegrænset spisning ved at udvikle, afprøve og 
implementere indsatsen i behandlingen af type 2-diabetes i klinisk 
praksis. Vi vil også identificere sociale og adfærdsmæssige forhold, 
så interventionen kan overføres og implementeres i standardbe-
handling af type 2-diabetes. Studiets resultater kan bidrage med 
viden til fremtidige anbefalinger i behandling af type 2-diabetes. 
Projektet er et samarbejde mellem sundhedsprofessionelle, kliniske 
forskere og sundhedsfremmeforskere på SDCC og Endokrinologisk 
Afdeling på Hvidovre Hospital samt forskere fra University of Leeds, 
England, og Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, Californien.

Jonas Salling Quist, bachelor i Idræt, kandidat i Human Ernæring og 
ph.d. i sundhedsvidenskab, har modtaget støtte fra Danish Diabetes 
Academy og Diabetesforeningen til RESET2-studiet og RESET- og 
RESET2-studierne er begge støttet af bevillinger fra Novo Nordisk 
Fonden. Professor og forskningsleder Kristine Færch i Klinisk Fore-
byggelsesforskning på SDCC er principal investigator.
Forskerne søger deltagere til RESET-studiet, og information 
om studiet kan findes her: https://www.sdcc.dk/forskning/
deltag-i-et-forskningsprojekt/oversigt-aktuelle-forskningsprojek-
ter-der-soeger-deltagere/Sider/The-RESET-study.aspx. Så snart der 
skal rekrutteres deltagere til RESET2 pilotstudiet og hovedstudiet vil 
information om deltagelse bl.a. annonceres på SDCCs og Hvidovre 
Hospitals hjemmesider. 

Figur 1. Forventede effekter af tidsbe-

grænset spisning på langtidsblodsukker 

(HbA1c) og kropsvægt (co-primære 

outcomes) og medicinforbrug og 

selvrapporterede outcomes (sekundære 

outcomes) hos personer med overvægt 

og type 2-diabetes. PRO, patient-repor-

ted outcomes; QoL, quality of life,  TRE, 

time-restricted eating (17).
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