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Megan Ramos: Vad kan då betraktas som terapeutisk fasta? Vad i helskotta sysslar vi 
med där uppe i kylan i norr? Det kan vara så enkelt som tidsbegränsat ätande. I Toronto 
är många faktiskt ganska positiva till fasta tack vare stadens kulturella mångfald. När vi 
föreslår fasta för en patient kan vi få svaret: "Ja, för tusan! Vi fastar under ramadan varje 
år," "och ni vill att jag ska fasta tre dagar i veckan? Enkelt!" Eller så är de hinduer och 
fastar redan ett par gånger i veckan. 
 
Så vi har haft stor framgång med patienter som är positivt inställda till fasta. Men ibland 
är de inte det. Ibland är de för sjuka, eller löper hög risk för återuppfödningssyndrom. 
Om patienten riskerar att utveckla återuppfödningssyndrom efter fasta så håller vi oss till 
tidsbegränsat ätande. Det innebär frukost, lunch och middag, men inga mellanmål. Det 
är alltså inte fastande under särskilt lång tid, kanske 13–14 timmar på sin höjd, från 
middag till frukost dagen därpå. Det är viktigt att inte sätta högriskpatienter på längre 
fasta. 
 
Patienter som känner sig mer bekväma med att fasta kan få börja med 16:8- eller 
18:6-fasta. Det innebär att de tar bort ett mål mat om dagen. Antingen äter de frukost 
och lunch eller lunch och middag. Vanligtvis tillämpar vi periodisk fasta i perioder om 24, 
36 eller 42 timmar. Vi har märkt att för att få goda resultat behöver det göras ungefär tre 
gånger i veckan. En till två gånger i veckan fungerar i underhållssyfte om patienten vill 
kompensera ett restaurangbesök eller dolda kolhydrater. Eller om de har råkat fortsätta 
äta trots att de är mätta ett par gånger. Då fungerar en till två gånger i veckan. Men för 
att verkligen göra framsteg från vecka till vecka ber vi patienterna att fasta tre gånger i 
veckan. Det är den magiska frekvensen för periodisk fasta som vi på vår klinik de 
senaste fem åren har märkt fungerar bäst.  


