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Sammanfattning Diabetes mellitus typ 2 ökar kraftigt både i Sverige och i övriga 

världen. Detta kan relateras till sämre matvanor och övervikt. 

Förvirringen kring vad människor ska äta för att hålla sig friska 

och sunda har aldrig varit större. Det finns skilda uppfattningar 

och media sänder olika budskap. Sjuksköterskan ska arbeta efter 

vetenskap och beprövad erfarenhet, och ska därmed kunna ge 

rätt information till patienter avseende kost. Syftet med 

litteraturstudien var att kartlägga effekterna av lågkolhydratkost 

till patienter med diabetes typ 2 genom att sammanställa aktuell 

forskning. Resultatet visade bland annat betydande 

viktreduktion samt minskning av HbA1c och antidiabetika. Inga 

negativa effekter på kardiovaskulära riskfaktorer sågs. 

Sjuksköterskan kan därför ge information om lågkolhydratkost 

och dess effekter för att underlätta för diabetes patienter att ta 

beslut i sin egenvård. Det ställer dock krav på uppföljning från 

sjukvården för att undvika hypoglykemi hos patienterna. Då 

artikelsökningen endast genererade i kvantitativa studier behövs 

det i framtiden kvalitativa studier för att få fram effekterna av 

lågkolhydratkost på patientens upplevelse av hälsa och 

livskvalitet. Det behövs också uppföljningsstudier för att få fram 

långtidseffekterna av att äta lågkolhydratkost för diabetiker.  
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Abstract  Diabetes mellitus type 2 is increasing rapidly in Sweden and all  

over the world. This can be related to bad eating habits and 

overweight. The confusion about what people should eat to stay 

healthy and slim has never been bigger. There are different ideas 

and media sends different messages. The nurse shall work for 

science and proven experience, and will therefore be able to 

provide the right information to patients regarding diet. The 

purpose of this study was to identify the effects of low 

carbohydrate diet in patients with type 2 diabetes by compiling 

the current research. The result showed among other things, 

significant weight reduction and decrease of HbA1c and 

antidiabetic medications. No negative effects were observed on 

the cardiovascular risk factors. The nurse can therefore provide 

information about low carbohydrate diet and its effects to make 

it easier for diabetics to make decisions in their self-care. It does 

however require follow-up from health care to avoid 

hypoglycaemia in patients. Since the article search only 

generated in quantitative studies, qualitative studies are needed 

in the future to obtain the long term effects of low carbohydrate 

diet in patients experience of health and quality of life. It also 

needs follow-up studies to obtain the long term effects of eating 

low carbohydrate diet for diabetics.   
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Inledning 

Matvanorna i Sverige har försämrats sedan år 1980 (Axelsen, Danielsson, Norberg & 

Sjöberg, 2009). Bland annat har godis- och läskkonsumtionen ökat drastiskt, vilket 

bidragit till en övervikt bland befolkningen. Idag äter svenskar i genomsnitt 45 kilo rent 

socker om året till skillnad mot 4 kg år 1850 och 100g år 1700 (Eenfeldt, 2011). Även 

om det har skett en förbättring de senaste åren, så har de dåliga matvanorna och ett 

alltmer stillasittande liv medfört att allt fler av befolkningen blivit mer och mer 

överviktiga (Axelsen et al, 2009). Detta har i sin tur inneburit att fler diagnoser som kan 

relateras till det sämre matintaget och övervikten, däribland diabetes typ 2, har ökat. 

Typ 2 diabetes ökar inte bara kraftigt i Sverige utan i hela världen, speciellt i Kina och 

Östeuropa (ibid). Världshälsoorganisationen [WHO] menar att det kommer ske en 

fördubbling av människor med diabetes i världen från början av 2000-talet fram till år 

2025 (Magnusson, 2011). 

Mulder (2008) menar att ökningen av diabetes kommer att få stora konsekvenser för 

samhället och sjukvården. Oavsett roll i sjukvården behöver personalen ökad kunskap 

om diabetes. Swenurse (2008) har definierat vad som är hälsofrämjande arbete för 

sjuksköterskor, vilket till stor del handlar om hälsoutbildning till patienterna.  Detta 

handlar om att sjuksköterskan kan genom att informera och påverka patientens livsstil 

och beteende, främja hälsa och motverka framtida sjukdomar. Hälsoutbildningen skall 

vara ett samarbete, ett samtal med respekt mellan sjuksköterskan och patienten för att nå 

ett hälsofrämjande perspektiv i omvårdnaden (ibid).  

 

Om diabetespatienten förbättrar sin kontroll av sitt blodsocker, genom exempelvis 

kostbehandling, minskar dels kostnaderna för sjukdomen, men detta förväntas också 

leda till skillnad i överlevnad och livskvalitet för patienten (Socialstyrelsen, 2012b). 

Eenfelt (2011) menar att kolhydrater höjer blodsockret och genom att äta 

lågkolhydratkost stabiliseras glukosnivåerna i blodet. 

 

Utgångspunkt för denna uppsats är ett professionellt perspektiv på undervisning och ett 

intresse för att patienten ska få en korrekt information så att de kan klara sin egenvård. 

Detta överensstämmer med kärnkompetenserna; personcentrerad och evidensbaserad 

omvårdnad enligt Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] (2010). 
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Bakgrund 

Kroppens fysiologi 

Cellerna i kroppen utvinner främst energi från glukos och fett, men kan även utvinna 

energin från protein om det skulle behövas (Ericson & Ericson, 2012; Magnusson, 

2011). Energin används bland annat för att musklerna ska kunna arbeta, till 

nervsystemets elektriska energi, för att hålla kroppstemperatur och till bildning av nya 

celler. Levern tar upp cirka 30 % av glukosen från tarmen och lagrar som glykogen 

vilken är en viktig energireserv. Glukos som inte förbränns lagras i musklerna som 

muskelglykogen och i fettväven som triglycerider för att kunna användas som energi 

vid senare behov. Detta sker på natten och mellan måltider för att stabilisera blodsockret 

(ibid).  

 

 

Diabetes mellitus typ 2  

Diabetes betraktas inte längre som en ”ålderssjukdom” utan debuterar i allt lägre åldrar 

och klassas idag som en folksjukdom (Danielsson & Norberg, 2009; Nationella 

Diabetesregistret, u.å; Ericson & Ericson, 2012). År 2009 var det ungefär fyra procent 

av befolkningen i Sverige, vilket motsvarar ungefär 365000 personer som hade 

sjukdomen diagnostiserad. Enligt Nationella diabetesregistret (u.å.) är den verkliga 

siffran högre. Diabetes typ 2 stod för 85 procent av dessa. Det finns ett starkt samband 

mellan sjukdomen och bukfetma, samt högt blodtryck och höga blodfetter (ibid). De 

totala kostnaderna för diabetesläkemedel år 2010 uppgick till 1275 miljoner svenska 

kronor, vilket är ett genomsnitt på 3408 kr per person som har diabetes (Socialstyrelsen, 

2012a).  

 

Gemensamt för diabetes typ 1 och 2 är att den som drabbas har för mycket glukos i 

blodet, varför det förr i tiden benämndes för sockersjuka (Magnusson, 2011; Ericson & 

Ericson, 2012). Diabetes typ 2 kännetecknas av insulinresistens vilket innebär att 

cellerna i de insulinberoende vävnaderna (fett, lever och muskelväv) blir mindre 

känsliga för insulin. Övervikt innebär ökad risk för sjukdomen. När individens 

muskelmassa minskar, detta ofta i takt med att fettväven ökar så tilltar inlagringen av 

fett i cellerna i levern. Vid mindre fysisk aktivitet försämras även blodflödet till 

muskulaturen, vilket innebär att de insulinberoende vävnadernas glukosupptag 

försämras ytterligare. Detta medför ökad utveckling av insulinresistens, som sker 

successivt under flera år. Under tiden måste betacellerna öka insulinproduktionen vilket 

orsakar hyperinsulinemi. Insulinbrist uppkommer först efter 10-15 år när betacellerna 

inte lyckas hålla den höga insulinproduktionen och diabetessymtom som trötthet, törst 

och stora urinmängder uppstår på grund av hyperglykemi. Det är individuellt hur fort 

försämringen av sjukdomen tar och det påverkas av livsstilen. För att förebygga eller 

bromsa utvecklingen av diabetes typ 2 måste patienten ändra sin livsstil. Detta görs 

genom att exempelvis sluta röka, röra på sig mer, stressa mindre, äta sundare och gå ner 

i vikt (ibid).  

Endast fem procents viktminskning förbättrar kroppens egen insulinkänslighet, samt 

minskar riskfaktorerna för kardiovaskulära sjukdomar (Whitemore, 2010). 

 

Enligt statistik (Agardh, 2010) insjuknar män tidigare än kvinnor i diabetes typ 2. En 

grupp med hög förekomst av diabetes är invandrare från med icke-europeiskt bakgrund. 

Frekvensen av diabetes är 2-3 gånger högre hos utomeuropeiska invandrare än för 
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svenskar. Detta förklaras med att invandrarna anpassar den nya kulturen till den 

västerländska livsstilen med fet och sockerrik mat. Detta i kombination med mindre 

fysisk aktivitet medför övervikt. Andra faktorer som påverkar är hög ärftlighet, 

psykosociala och socioekonomiska faktorer (ibid). 

 

För att fastställa diabetes typ 2 krävs det ett fasteblodsocker som vid flera tillfällen 

överstiger 6,1 mmol/l alternativt om glukosvärdet är över 11,1 mmol/l efter en normal 

måltid (Ericson & Ericson, 2012). HbA1c är ett blodprov som mäter hur hög 

glukoshalten i blodet i genomsnitt varit de senaste 8-10 veckorna. Målet för god 

glukosbalans anges i nationella riktlinjer som ett HbA1c värde på 52 mmol/mol eller 

lägre (ibid). 

 

Patienter med typ 2 diabetes tas till största del om hand inom primärvården 

(Socialstyrelsen, 2012a). Sjukdomen behandlas i första hand med kost och 

livsstilsförändringar (Magnusson, 2011; Ericson & Ericson, 2012). Behandlingen går ut 

på att glukosnivån i blodet ska hållas på så jämn nivå som möjligt. I andra hand ges 

tablettbehandling som antingen ökar insulinberoende vävnaders känslighet för insulin, 

minskar vävnadernas insulinresistens, stimulerar betacellernas insulinfrisättning eller 

genom att hämma tarmens glukosupptag. När tablettbehandling inte är tillräckligt får 

patienten utskrivet insulin i injektionsform (ibid). 

 

Om diabetes typ 2 missköts eller blir obehandlad ökar risken för följdsjukdomar 

(Sanofi, 2011). Arteriosklerosprocessen påskyndas av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar 

såsom exempelvis stroke, njursjukdomar, synnedsättning, nervskador eller sårbildning 

är vanliga biverkningar. Såren som ofta bildas på fötterna är på grund av den dåliga 

cirkulationen svårläkta och kan leda till amputation (ibid). 

 

 

Kost vid diabetes 

Socialstyrelsen (2011) menar att kostrådgivning vid diabetes har blivit en utmaning för 

vårdpersonal. Enligt Eenfeldt (2011) har förvirringen kring vad folk ska äta för att hålla 

sig friska och sunda aldrig varit större. Det är svårt att veta vad som är värt att tro på, 

när till och med professorer på området har skilda uppfattningar och media sänder olika 

budskap. Enligt Socialstyrelsen (2011) debatteras det mycket om vilken kost som är 

bäst. 

 

Litsfeldt (2009) beskriver hur diabetes behandlades förr i tiden. Läkaren och professorn 

i praktisk medicin Karl Petrén förespråkade redan på 1920 -talet att med rätt diet, 

kolhydratfattig kost där energin tas från fett, kan mycket vinnas när patienten har 

diabetes typ 2. Karl Petrén konstaterade att patienter med sockersjuka hade en rubbning 

av ämnesomsättningen som gör att kroppen inte kan förbränna socker som friska 

personer. Patienten upplystes att avstå från socker för resten av livet samt rätter där det 

ingår mjöl, förutom bröd. Detta förklarades genom att människan alltid har ätit bröd, 

trots att det innehåller mycket kolhydrater i form av stärkelse som snabbt förvandlas till 

socker i kroppen. Mjölk skulle en diabetiker helt avstå från men grädde kunde med 

fördel användas. Petrén menade vidare att det inte var en kur utan en livsstilsförändring 

som krävdes för att leva länge och slippa följdsjukdomarna av sin diabetes (ibid). 

 

Socialstyrelsens (2011) har lämnat en vägledning som baseras på Statens beredning för 
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medicinsk utvärdering [SBU]. I rapporten presenteras fyra olika typer av kost som alla 

har vetenskapligt stöd och kan rekommenderas till patienter med diabetes typ 2. Dessa 

är; traditionell diabeteskost, traditionell diabeteskost med lågt glykemiskt index (GI), 

medelhavskost, måttlig lågkolhydratkost. Kosterna har flera gemensamma nämnare men 

skiljer sig åt när det gäller inslaget av fett och kolhydrater. Även extrem lågkolhydrat 

kost presenteras men socialstyrelsen menar att det saknas vetenskapligt underlag för att 

bedöma effekterna och eventuella risker av denna kost till diabetespatienter (ibid). 

 

 

Lågkolhydratkost 

Kolhydrater är ett samlingsnamn för stärkelse, kostfiber och olika sockerarter som 

maten innehåller (Sonesson & Sonesson, 2006; Livsmedelsverket, 2012). Alla 

kolhydrater höjer blodsockret, medans naturligt fett inte höjer blodsockret utan det 

ligger kvar på en stabil nivå (Eenfeldt, 2011; Dahlqvist & Airam, 2009). Förhöjt 

blodsocker leder till att insulinet höjs. Insulinet är ett fettlagrande hormon, vilket 

innebär att en hög andel insulin i blodet hindrar fettförbränning. Det blir då svårt att gå 

ner i vikt genom att äta kolhydrater som höjer blodsockret vilket i sin tur höjer insulinet 

som lagrar fett (Eenfeldt, 2011). Det blir en ond cirkel som leder till att diabetiker blir 

mer feta och sjuka. Sjukdomsförloppet kan bromsas eller stoppas om en diabetespatient 

lyckas normalisera sitt blodsocker och insulin. Blodsockret och insulinet sjunker vid 

intag av mindre mängd kolhydrater. Ett lägre insulin ökar fettförbränningen och leder 

till viktreduktion. Insulinkänsligheten blir bättre vilket kräver mindre insulin som 

stimulerar fortsatt viktminskning. En diabetespatient kan äta sig mätt på mindre 

kolhydrater, mer fett och få bättre hälsa (ibid). 

 

Gastrich, Bachmann och Wien (2007) framhäver vikten av att antingen kalorisnål kost 

eller lågkolhydratkost bör kombineras med fysisk aktivitet för att bra viktminskning ska 

ske samt begränsa diabetes typ 2. Författarna menar att förhållandet mellan kolhydrater 

och fett är viktigt att forska vidare på med tanke på övervikt och fetma (ibid). 

I måttlig lågkolhydratkost står kolhydrater för 30-40 energiprocent (E%), fett för >40 

E% samt protein för >20 E% (Socialstyrelsen, 2011). Kosten innehåller bland annat 

mindre bröd, potatis, flingor och socker än traditionell diabeteskost och utgör mer av 

bland annat fisk, kött, grönsaker, vegetabiliska proteiner och baljväxter samt fett från 

smör och olivolja.  

I extrem lågkolhydratkost står kolhydrater för 10-20 E%, fett för >50 E% samt protein 

för >30 E% . Kosten innehåller betydligt mindre bröd, socker, potatis och flingor med 

mera än övriga koster som rekommenderas samt även mindre baljväxter, bär, frukt 

alkohol och fullkorn. Kosten utgörs mest av kött, ägg, ost och grönsaker (ibid).  

 

Litsfelt (2009) nämner två läkare som förespråkar Low Carb High Fat [LCHF].  De blev 

anmälda av dietister till Socialstyrelsen för sina kostrekommendationer och att de inte 

följde beprövad erfarenhet till diabetespatienter. Det diskuterades om de skulle fråntas 

sin legitimation, men båda läkarna friades av Socialstyrelsen. De kom fram till att 

kostrekommendationerna var i linje med vetenskapen och beprövad erfarenhet vid 

behandling av diabetiker och övervikt (ibid).  

Marcus, et al (2008) ifrågasatte Socialstyrelsens beslut och ställningstagande att 

lågkolhydratkost är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet till patienter med 

diabetes typ 2. De menade att Socialstyrelsen borde ompröva sitt beslut. Vidare menade 
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de att LCHF kan ha negativa långtidseffekter och ökad risk för hjärt kärl sjukdom på 

grund av den höga andelen mättat fett och protein.  

 

Dyson et al. (2008) granskade sex studier som undersökt effekterna av lågkolhydratkost 

hos patienter med diabetes typ 2. Uppföljningsperioderna på studierna var korta och 

varierade från 14 dagar till 22 månader. Intaget av kolhydrater varierade mellan <20 g 

per dag – 95 g per dag. Samtliga studier rapporterade lägre HbA1c och viktminskning. 

Inga skadliga effekter på njurfunktion, näringsintag eller kardiovaskulära riskfaktorer 

som till exempel blodlipider meddelades. Eftersom majoriteten av studierna inte hade 

någon kontrollgrupp och dessutom kort uppföljningstid menar Dyson et al. (2008) att 

resultaten bör tolkas med försiktighet. 

 

 

Omvårdnad vid diabetes 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) ska patienten få information 

som är individuellt anpassad om de behandlingsformer och vård som finns. I §2c står 

följande ”Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder 

sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för 

att förebygga sjukdom eller skada”. Även i Patientssäkerhetslagen (SFS 2010:659) 6 

kapitlet § 1 ställs det krav på hälso- och sjukvårdpersonal. Lagen skyddar patientens 

vård genom att sjukvårdsarbetet skall bedrivas efter vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

I Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för diabetesvård” (2010) beskrivs att 

omvårdnaden från hälso- och sjukvårdspersonal består i att stödja, ge råd och genom 

utbildning hjälpa patienten att vara mer delaktig för att kunna fatta beslut gällande sin 

egenvård. I omvårdnaden av diabetespatienter gäller det att ha en helhetsbild av dennes 

livssituation för att ge rätt förutsättningar för att uppnå fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och hälsa. Som sjuksköterska gäller det att vara extra uppmärksam i 

patientmöten när patienten t ex har psykisk ohälsa, sviktande egenvård, krisreaktion vid 

diabetesdebuten samt rädsla för hypoglykemi. Dessa patienter kan behöva en tätare 

kontakt med sjukvården. 

Utbildningen har en central del i vården av diabetespatienten. Den kan ges individuellt 

eller i grupp med sex till åtta deltagare. Vid livsstilsförändringar har motivationshöjande 

samtal (Motivational Interviewing) [MI] fått stor spridning inom hälso- och sjukvården. 

MI – metoden synliggör skillnaden mellan patientens befintligt beteende och det 

eftersträvande beteendet. MI– metoden rekommenderar dock inte Socialstyrelsen i syfte 

att förbättra glukoskontrollen. Detta på grund av att ingen förbättring av HbA1C kunde 

uppmättas. Effekterna på livskvalitén gick inte heller att bedöma. För att underlätta för 

patienter från andra länder är det viktigt att ha skriftlig information översatt till 

patientens språk samt att alltid erbjuda patienten tolk.  Detta möjliggör att patienten får 

all information, för att kunna fatta beslut i sin egenvård (ibid).  

 

Det kommer att vara av största vikt för både samhälle och individ att förebygga och 

behandla diabetes typ 2 (Mulder, 2008). Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska ska sjuksköterskan ta hänsyn till patientens fysiska och psykiska 

omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2005). Arbetet ska oavsett verksamhetsområde och 

vårdform präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Eftersom det sker en snabb kunskapsutveckling inom hälso- och sjukvården, 

ökar det kraven på informationskunskapen och kommunikationen till patienten (ibid). 
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Mot bakgrund av detta kan det anses att dagens olika kostrekommendationer till viss del 

är varandras motsatser. De bör rimligen inte kunna ha samma effekter på patienter med 

diabetes typ 2. Uppfattningarna om fett och kolhydrater går isär. Det kan vara ett värde 

att belysa vad lågkolhydratkost egentligen har för effekter på patienter med diabetes typ 

2. Detta eftersom sjuksköterskan ska kunna ge korrekt information till patienter 

avseende kost. 

 

 

Syfte 

Syftet var att kartlägga effekterna av lågkolhydratkost för att kunna ge adekvat 

information till patienter med diabetes mellitus typ 2.  

 

 

Metod 

Studien om lågkolhydratkost till patienter med typ 2 diabetes har gjorts som en 

litteraturstudie, vilket enligt Friberg (2006) innebär en sammanställning av tidigare 

forskning inom ett särskilt område.  

 

Datainsamling 

Sökningar efter artiklar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed, i syfte att hitta för 

studien betydelsefullt material. Dessa databaser är inriktade på omvårdnadsforskning 

och medicinsk forskning och ansågs därför kunna ge relevant material. Sökord som 

användes var; diabetes typ 2 och lågkolhydratkost, som fritext samt som motsvarande 

ämnesord i Cinahl Heading och MeSH-termer. Sökorden redovisas i Tabell 1, och i 

första sökningen sattes fem år som åldersgräns i båda databaserna. Inklusionskriterierna 

var att artiklarna skulle vara researchartiklar, vara skrivna på engelska samt att 

deltagarna skulle vara i riskzonen för diabetes mellitus typ 2 eller ha sjukdomen 

diagnostiserad.  Därefter lästes artiklar som svarade mot syftet. Artiklarna som skulle gå 

vidare till urval 1 färgmarkerades och numrerades. Av 26 lästa abstract från sökningen 

på Cinahl, gick sju artiklar vidare till urval 1. Från Pubmed lästes 20 abstract, varav 13 

gick vidare till urval 1. Artiklar som exkluderades handlade om studier att förebygga 

diabetes typ 2 för de som inte var i riskzonen för sjukdomen, patienter som behandlades 

med läkemedel mot övervikt, samt patienter som sondmatades.  

De sammanlagt 20 artiklar i urval 1 översattes och lästes noga igenom för att bedöma 

om de stämde överrens med syftet av litteraturstudien, samt kontrollerades artiklarnas 

vetenskaplighet utifrån Olsson och Sörensen (2011, s.284) ”Bedömningsmall för studier 

med kvantitativ metod”. Fjorton artiklar gick vidare till urval 2. Inklusionskriterierna för 

dessa var att kosten skulle innehålla under 40E% kolhydrater utifrån Socialstyrelsens 

(2011) vägledning om lågkolhydratkost. Detta med undantag av två artiklar där 

författarna klassade kosten som lågkolhydrat. Den ena studien angav inte exakt hur 

många E% som intogs men att maxvärdet var 50 E% och i den andra studien var intaget 

45 E%. Två av studierna benämns som medelhavskost samt en som paleolitisk 

(stenålder) kost. Samtliga tre klassas som lågkolhydratkost enligt artiklarnas författare.  

Efter denna gallring av artiklarna utökades sökningen till åtta år för att få fram fler 

relevanta artiklar både i Cinahl och PubMed. Detta resulterade i åtta nya artiklar varav 

två gick vidare till urval två.  
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Även en sökning på författares namn gjordes, se Tabell 2,efter att ha läst om  specifika 

studier i litteratur som används i bakgrunden. Det resulterade i tre nya artiklar som var 

relevanta för litteraturstudien. De nya artiklarna hade inte framkommit  av tidigare 

sökresultat i sökbaserna, men vid sökning på författarens namn hittades de i PubMed. 

Sökhistoriken för respektive databas med valda sökord redovisas i Tabell 2; Sökhistorik 

(Bilaga I). 

 

Databearbetning 

Efter första granskning till urval 2, lästes de 19 artiklar som valts, igenom ytterligare en 

gång. Resultat i artiklarna som stämde överrens med studiens syfte, sammanfattades 

separat för att lättare få en överblick av väsentligt innehåll. Därefter sammanställdes 

artiklarna i en översikt, där; titel, publikationsår, författare, syfte, metod/urval, slutsatser 

och vetenskaplighet visas, (Tabell 3- Artikelöversikt Bilaga II). Samtliga artiklar 

bearbetades om igen av samtliga författare av litteraturstudien, för att sedan välja 

matchande rubriker till resultatdelen, efter de effekter som framkom i artiklarna. Dessa 

blev; Vikt/BMI/Midjemått, HbA1c/blodsocker, Läkemedel, Kolesterol, Triglycerider 

Blodtryck, Övriga kardiovaskulära effekter samt Övriga effekter. Rubrikerna 

presenteras i den ordningen i resultatdelen. Under varje rubrik har det eftersträvats att 

presentera studierna efter deras längd, där kortast studie tid kommer först.  

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

 

Sökord Cinahl PubMed 

 

Diabetes typ 2 Diabetes type 2 

fritext, 

 (MH "Diabetes Mellitus, 

Type 2") 

Cinahl Headings  

Diabetes type 2 

Fritext, 

(MH "Diabetes Mellitus, 

Type 2") 

MeSH 

Lågkolhydratkost Low-carbohydrate diet 

fritext, 

(MH "Diet, Low 

Carbohydrate") 

Cinahl Headings 

Low-carbohydrate diet 

Fritext, 

("Diet, Carbohydrate-

Restricted") 

MeSH 

 

 

Resultat 
 

Vikt/BMI/Midjemått 

De Natale et al. (2009) bevisade att lågkolhydratkost har snabb effekt på vikten. Redan 

efter åtta veckor hade deltagarna gått ner i genomsnitt 7,6% av sin startvikt, vilket hade 

positiva effekter på seruminsulinnivåerna (ibid). 

En tre månaders studie av Dyson, Beatty och Matthews (2007) visade en stor 

viktminskning för den grupp som åt lågkolhydratkost. Även Jönsson et al. (2009) studie 

visade att de som åt den paleolitiska kosten fick en lägre vikt och mindre midjemått 

samt fick en större mättnadskänsla vilket resulterade i ett minskat energiintag än de som 

åt kostrekommendationen från Livsmedelsverket (ibid). Även Nielsen och Jönsson 
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(2008) menar att patienterna som åt lågkolhydratkost rapporterade en minskad 

hungerkänsla. 

 

Byte av kost till lågkolhydratkost hade goda verkningar på kroppens vikt, body mass 

index [BMI] och midjemått för diabetes typ två patienter menade Hussain et al. (2012), 

då även de såg en skillnad på dessa parametrar då de jämförde startveckan mot vecka 24 

som var deras studies slutvecka. Nielsen, Jönsson och Nilsson (2005) visade på 

liknande resultat.  Deltagarna hade efter sex månader med lågkolhydratkost gått ner i 

genomsnitt 11,4kg från sin ursprungliga kroppsvikt (ibid). Nielsen och Jönsson (2006) 

visade att sju av sexton personer behöll sin kroppsvikt eller minskade den ytterligare 

mellan 6-22 månader. De övriga gick upp något i vikt och därmed ökade även deras 

BMI något, men de låg fortfarande under ursprungsvikten. I studiens kontrollgrupp åt 

sju personer en kost med låg fetthalt, men ändrade till lågkolhydratkost efter 8 månader. 

När de åt låg fetthalt kost minskade de i genomsnitt 3,5 kg de första sex månaderna. 

Efter att de hade börjat med lågkolhydratkost minskade de i genomsnitt 7,5 kg på sex 

månader (ibid).  

 

Nielsen och Jönsson (2008) följde även upp patienterna igen vid ett senare tillfälle. Då 

hade fem av 16 personer bibehållit sin kroppsvikt eller gått ner ytterligare. Hos de som 

gått upp något i vikt var vikten fortfarande under startvikten. Sammanfattningsvis hade 

flera patienter fortfarande en vikt som låg 10% eller mer under sin ursprungliga 

kroppsvikt. Några patienter har dock ökat sin ursprungliga kroppsvikt med i genomsnitt 

10 kg. Av de totalt tio i kontrollgruppen, som efter åtta månader bytte diet till 

lågkolhydratkost blev två personer efter en viktminskning på 20 kg vardera fria från alla 

tecken på diabetes (ibid).  

 

De Natale et al. (2009) bekräftade att lågkolhydratkost ger snabb viktnedgång de första 

tre månaderna. Redan efter sex månader såg dock Davis et al. (2011) att det inte fanns 

någon skillnad i viktnedgång mellan deltagarna som äter fettsnål diet eller 

lågkolhydratkost, vilket även De Natale et al. (2009) och Larsen, Mann, Maclean, & 

Shaw. (2011) resultat efter ett års kostbehandling styrker. Liknande resultat fick även 

Wolever et al. (2008) som däremot jämförde koster med högt GI, lågt GI och 

lågkolhydratkost. 

Uppföljningar efter både ett och två år visar dock sammanfattningsvis en påtaglig 

viktminskning och påverkan av BMI i jämförelse vid startdatum (Haimoto, Iwata, 

Wakai & Umegaki, 2008; Esposito et al., 2009; Elhayany et al., 2010). Esposito et al. 

(2009) fann ingen skillnad mellan män och kvinnors viktnedgång i studien men såg 

däremot att viktminskningen medförde en ökad insulinkänslighet. 

 

 

HbA1c/Blodsocker 

Positiva förändringar på glukosnivåerna skedde mycket snabbt efter patienterna ändrat 

sin kost till lågkolhydratkost (Nielsen et al., 2005; Bradley et al., 2009; De Natale et al., 

2009). En avsevärd minskning av blodsockret kan på så vis, enligt Bradley et al.(2009) 

förebygga utvecklingen av diabetes. Provresultat från De Natale et al. (2009) visar att 

det sker lägre postprandiala toppar på nästan 50 % av plasmaglukosen om patienterna 

äter lågkolhydratkost i jämförelse med vanlig kost. 

Diabetespatienter har länge rekommenderats fettsnål kost men Hussain et al. (2012) 

visade att blodsockernivåerna och HbA1c minskade mycket mer i den grupp som åt 
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lågkolhydratkost. Efter sex månader visade även Iqbal et al. (2010) en sänkning av 

HbA1c för de som åt lågkolhydratkost men resultatet var inte upprätthållande över 24 

månader. Författarna förklarade detta med att deltagarna inte upprätthöll 

kolhydratrekommendationerna över hela studietiden, därför kunde inte sänkningen av 

HbA1c bevaras (ibid). Minskningen av HbA1c det första halvåret med lågkolhydratkost 

stöds dock inte av Davis et al. (2011) som i sin studie inte visade någon signifikant 

skillnad mellan kolhydratfattig och fettsnål kost. I Wolever et al. (2008) studie framkom 

det heller ingen skillnad i HbA1c mellan kostgrupperna, medan fasteblodsockret var 

signifikant lägre de första sex månaderna med lågkolhydratkost. Detta planade sedan ut 

efter 12 månader vilket styrks av Larsen et al. (2011). 

 

Längre studier (Haimoto et al., 2008; Davis et al., 2009) med uppföljning efter ett och 

två år visade på en påtaglig minskning av HbA1c- nivåer med lågkolhydratkost. Det 

skedde en större genomsnittlig minskning av blodglukosen under de första tre 

månaderna än under resterande tid under första året. 

 

 I Nielsen och Jönssons (2006) uppföljning på HbA1c visade att värdena sjönk de första 

sex månaderna, för att sen öka något fram till månad 22. Orsakerna tros vara att det är 

svårt att bibehålla kostrekommendationer över tid. (ibid). Efter 44 månader ligger 

HbA1c kvar stabilt på liknande värde som vid 22 månader (Nielsen & Jönsson, 2008). 

Även liknade resultat sågs för kontrollgruppen som ändrade kost efter åtta månader 

(ibid). 

 

Vid intag av medelhavskost sågs minskningar både i blodglukos och HbA1c (Esposito et 

al., 2009; Elhayany et al. 2010). Även Jönsson et al. (2009) kom fram till att de som åt 

den paleolitiska kosten fick ett lägre HbA1c än de som följde kostrekommendationer 

från Livsmedelsverket. Fasteblodsockret tenderade att minska mer med den paleolitiska 

kosten (ibid).  

 

 

Läkemedel 

Nielsen et al. (2005) observerade snabbt en avsevärd minskning av insulinbehovet hos 

diabetespatienter. Redan efter en vecka med förändrad kost till lågkolhydratkost kunde 

patienternas insulindos minskas. Flera studier (Davis et al., 2009; Haimoto et al., 2008; 

Hussain et al., 2012; Larsen et al., 2011; Nielsen et al., 2005; Nielsen & Jönssons., 

2006; Yancy et al., 2010) styrker att lågkolhydratkost minskade behovet av 

antidiabetika under de första två åren. Davis et al. (2009) visar att de största 

förändringarna vad gäller kroppen, när vi börjar äta lågkolhydratkost, sker de första tre 

månaderna, sedan planar resultaten ut.  

Över lag minskades insulindosen till hälften under de första sex månaderna, i vissa fall 

fick även insulinmedicineringen avslutas (Nielsen et al. 2005). Även sulfonylurea dosen 

fick halveras eller avbrytas helt. Haimoto et al. (2008) såg vid uppföljning efter två år 

att läkemedelseffekterna var bestående. En tredjedel av deltagarna minskade sina 

blodtrycksmediciner de första sex månaderna och hade inte ökat dem igen vid 22 

månaders uppföljning (Nielsen & Jönssons, 2006). Utifrån de ortostatiska symptomen 

och kontrollerna fick också urindrivande läkemedel justeras (Hussain et al., 2012; 

Nielsen el al., 2005). 

Esposito et al. (2009) menade att behovet av insättning av antidiabetika försenades vid 

nyupptäckt diabetes typ 2 om patienten åt medelhavskost med lågt kolhydratinnehåll.  
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Kolesterol 

Tester på det totala kolesterolet, lågdensitetslipoprotein kolesterol (LDL) och 

högdensitetslipoprotein kolesterol (HDL) koncentrationer visade ingen skillnad efter 5-

8 veckor med lågkolhydratkost (Bradley et al., 2009; Gannon & Nuttall, 2006). Bradley 

et al. (2009) ansåg att avsaknaden av minskning av LDL kan vara av intresse eftersom 

det är allmänt känt att LDL-sänkning minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Resultatet 

av Jönsson et al. (2009) studie visade att efter tre månaders intag av den paleolitiska 

kosten fick deltagarna ett högre värde av HDL-kolesterol än när de åt 

kostrekommendationen från Livsmedelsverket. Dyson, Beatty och Matthew (2007) fann 

däremot inga skillnader mellan lågkolhydratkost och kostrekommendationen för 

diabetespatienter vad gäller kolesterol.  

  

Efter ett halvårs kostförändring till lågkolhydratkost såg Hussain et al. (2012) en 

minskning i totalkolesterol. Davis et al. (2009; 2011) resultat visade att LDL-

kolesterolet hade samma värde i både kolhydratfattig och fettsnål kost, medan de såg att 

HDL ökade i kolhydratfattiga gruppen under denna tid. Davis et al. (2011) redovisar 

dock att 60 % av deltagarna intog statinsänkande läkemedel under studiens gång.   

Wolever et al. (2008) såg inledningsvis motsatsen i sin studie. HDL kolesterol var 6-8 

% lägre med lågkolhydratkost än med låg GI kost men skillnaden försvann efter sex 

månader. I LDL kolesterolvärdet sågs inga förändringar på någon av kostgrupperna eller 

skillnader däremellan (ibid).  

 

I Larsen et al. (2011) resultat framkom det en förbättring av HDL kolesterolet hos 

deltagarna i både kolhydratfattig och kolhydratrikkost efter ett år. Elhayany et al. (2010) 

kom fram till en ökning av HDL endast i den lågkolhydrata medelhavskostgruppen. De 

såg också en större minskning för denna grupp vad gäller LDL kolesterolet (ibid). Efter 

två års användning av lågkolhydratkost bekräftar Haimoto et al. (2008) en minskning av 

LDL och totalkolesterol medan det skedde en ökning av HDL under samma period. 

Samma resultat uppnåddes av Esposito et al. (2009), där de som ingick i studien också 

visade på en ökning av HDL och att det totala kolesterolet hade minskat. 

Nielsen och Jönsson (2006; 2008) sågs även de inledningsvis en ökning av HDL 

kolesterol, vilket bibehölls under hela uppföljningstiden. Förhållandet mellan total 

kolesterol och HDL - kolesterol hade inledningsvis en sänkning, och fortsatte sjunka 

under hela uppföljningstiden (ibid).  

 

 

Triglycerider 

Triglyceridkoncentrationen minskade redan efter fem till åtta veckors användning av 

lågkolhydratkost och därför bör inte kosten påverka riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar 

negativt (Bradley et al., 2009; Gannon & Nuttall, 2006).  

 

I Jönsson et al. (2009) studie framkom efter tre månader att de deltagare som åt den 

paleolitiska kosten hade lägre triglycerider än de som åt kostrekommendationen från 

Livsmedelsverket. Lägre triglyceridkoncentration styrktes även efter sex månader av 

Hussain et al. (2012). Samma resultat har även den längre studien om medelhavskost 

fått (Esposito et al 2009). I Larsen et al. (2011) resultat framkom det dock en förbättring 

av triglycerider hos deltagarna i både kolhydratfattig- och kolhydratrikkost efter 12 

månader. I studien av Iqbal et al. (2010) minskade triglyceridkoncentrationerna över 
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tiden i lågkolhydratgruppen men det fanns inga skillnader mellan kostgrupperna. 

Elhayany et al. (2010) studie visade att deltagarna som åt en lågkolhydrat 

medelhavskost fick en signifikant minskning av triglycerider. 

 

Davis et al. (2009; 2011) såg däremot inte någon skillnad mellan kolhydratfattig och 

fettsnål kost vad gäller triglyceriderna varken efter sex månader eller ett år, men detta 

trodde författarna av studien berodde på att deltagarna hade låga nivåer av triglycerider 

från start.  

 

 

Blodtryck 

Gannon och Nuttall (2006) visade att efter fem veckor med lågkolhydratkost, att det inte 

var några förändringar i blodtrycket. Även i Davis et al. (2009) resultat framkom det 

inga förändringar i blodtrycket efter ett års lågkolhydratkostintag. 

 

Medan Jönsson et al. (2009) studie framkom det att redan efter tre månader med den 

paleolitiska kosten fick deltagarna ett lägre diastolisk blodtryck än för deltagare som åt 

en kostrekommendationen för diabetespatienter från Livsmedelsverket. Det systoliska 

blodtrycket tenderade att minska mer efter paleolitiska kosten fast ingen statistisk 

signifikans uppnåddes. Wolever et al. (2008) kom efter sin studietid på 48 veckor fram 

till samma resultat vad gäller det diastoliska blodtrycket som var lägre för lågkolhydrat 

gruppen. Det framkom dock inga skillnader på det systoliska blodtrycket (ibid). I 

Larsen et al. (2011) resultat framkom det efter 12 månader ingen skillnad i blodtryck 

mellan kolhydratfattig- och kolhydratrikkost. 

 

I studien av Esposito et al. (2009) visade det sig att patienter som har minskar sitt 

kolhydratintag genom att äta medelhavskost framkom det att både det systoliska och 

diastoliska blodtrycket hade sjunkit efter två år. 

 

 

Övriga kardiovaskulära effekter 

I resultat av Davis et al. (2011) framkom det att interleukin – 6 (IL-6) hade samma 

värde i både kolhydratfattig- och fettsnål kost efter sex månader. Måttlig förhöjning av 

IL-6 beror på en låggradig inflammation som ses som en ökad risk för kardiovaskulär 

sjukdom. I studien kontrollerades även endotelfunktionen med proverna intercellulär 

adhesionsmolekyl [S-ICAM] och E-selektin. Det framkom att personer som åt 

kolhydratfattig kost hade en minskning av dessa parametrar medan det inte var någon 

skillnad för de som åt fettsnålkost. 

 

Nielsen och Jönsson (2006) granskade medicinska diagram för de båda ursprungliga 

kostgrupperna vad gäller episoder av hjärt-kärlsjukdom från tre månader efter studiens 

start. Det visade sig att tre av fem personer som aldrig ändrade kost hade drabbats av 

hjärt-kärlsjukdom. Totalt 23 patienter, 16 från lågkolhydratkostgruppen samt de sju som 

ändrade kost var fria från hjärt-kärlsjukdom under hela uppföljningsperioden på 22 

månader. 

 

Efter 44 månader hade två av 23 personer drabbats av hjärt-kärlsjukdom, varav en av 

stroke och en av hjärtsvikt (Nielsen & Jönsson, 2008). En person utan känd 
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hjärtsjukdom dog plötsligt. Dödsorsaken var okänd men antogs vara allmän 

ateroskleros. Obduktionen visade inga tecken på hjärtinfarkt eller stroke. Ytterligare tre 

personer från den ursprungliga kontrollgruppen som åt låg fetthaltkost har senare sökt 

information om lågkolhydratkost och bytt till denna kost. Bland dessa tre har det inte 

funnits någon förekomst av hjärt-kärlsjukdom. Bland de fem i kontrollgruppen som 

aldrig försökte ändra på sin kost, hade fyra drabbats av flera hjärtinfarkter som följts av 

hjärtsvikt och två av dem dog av sin hjärtsjukdom (ibid). 
 

 

Övriga effekter 

Njurarna/kalciumförlust 

Gannon och Nuttall (2006) korta femveckorsstudie av effekterna vid lågkolhydratkost 

visade att det inte kunde urskiljas några förändringar i tidigt skede på 

urinalbuminutsöndring eller serum homocystein koncentrationen. Hussain et al. (2012) 

studie visade att efter sex månader hade det skett förändringar i andra njurparametrar, 

såsom att ureanivåerna ökade medan urinsyranivåerna och kreatininnivåerna minskade. 

Detta strider mot vad Haimoto et al. (2008) tidigare kommit fram till då de menar att 

ingen skillnad i förändringar hittades gällande serumkreatinin eller 

urinsyrakoncentrationer. Inte heller Larsen et al. (2011) resultat påvisade skillnad i 

njurfunktionen och ingen kalciumförlust kunde hittas mellan kolhydratfattig- och 

kolhydratrikkost efter 12 månader 

 

 

Infektionsparametrar/CRP 

I Davis et al. (2011) studie minskade CRP mer hos de deltagare som åt fettsnålkost än 

de som åt kolhydratfattig kost. Medan Wolever et al. (2008) kom fram till att efter ett år 

hade andelen patienter (33%) med ett CRP >3 mg/l inte ändrats med 

lågkolhydratgruppen. Gruppen som åt låg GI-kost hade minskat till samma som 

lågkolhydratgruppen (33% med ett CRP > 3mg/l) medan 80% av gruppen som åt hög 

GI kost hade CRP >3mg/l.  

 

 

Diabetes-specifik livskvalitet 

Davis, Tomuta, Isasi, Leung och Wylie-Rosett (2012) undersökte effekterna av en 12 

månaders viktminskning mellan lågkolhydratkost och fettsnål kost på diabetes specifik 

livskvalitet med frågeformuläret Diabetes-39 questionarie. Frågeformuläret användes 

vid studiens början samt efter sex och 12 månader. Det framkom en förbättring av 

livskvalitet relaterat till sexuell funktion samt energi och rörlighet efter 12 månader med 

de båda kostgrupperna. Det fanns dock inga skillnader kostgrupperna emellan, dock 

fann de en tendens till förbättring av ångest och oro i båda grupperna som inte uppnådde 

signifikans. Förändringar i vikt och HbA1c visade inte på några förändringar i 

livskvalitet. Diabeteskontroll och social börda kopplat till livskvalitet var oförändrat 

under studiens gång (ibid).  
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Biverkningar 

Yancy et al. (2010) redovisade biverkningar i form magproblem och förstoppning i 

större utsträckning för de som åt lågkolhydratkost men att detta löstes med mer vätska 

eller fibertillägg. Upplevelsen av dålig andedräkt var även mer representativ i 

lågkolhydratgruppen. 

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Artikelsökning gjordes i Cinahl och PubMed. De artiklar som inkluderades i resultatet 

svarade mot syftet, därav gjordes inga mer sökningar i andra databaser. Sökningarna var 

likvärdiga i båda databaserna. Dock resulterade sökningen i PubMed i fler artiklar till 

resultatet. De sökningar som inte gav något resultat är inte redovisade i sökhistoriken 

bortsett från en PubMed-sökning där Mesh-termerna användes fast som fritext.  

Det stärker datainsamlingens kvalité att sökorden täckte in området, då ett flertal 

sökningar gav samma resultat av artiklar. Den manuella sökningen gjordes eftersom 

information om en svensk studie från Karlshamn hittades i en bok som användes i 

bakgrunden. Hur sökorden än kombinerades hittades inte studierna, varpå en manuell 

sökning gjordes på författarens namn.                                                                  

Sökningen resulterade endast i kvantitativa studier vilket kan ses som en svaghet. Målet 

var att inkludera studier med mindre än 40E% kolhydrater. Detta enligt Socialstyrelsens 

(2011) vägledning om vad som klassas som lågkolhydratkost. Två studier med 

kolhydratinnehåll motsvarande 45E% och < 50E% tog vi med i resultatet där författarna 

till studierna klassade det som lågkolhydratkost. I studien om <50E% kolhydrater finns 

det inte beskrivet hur mycket kolhydrater deltagarna har ätit, bara att de inte åt över 50 

E%. Möjligen kan det skilja mellan länderna vad som klassas som lågkolhydratkost. En 

svaghet i resultatet kan vara att spannet av kolhydratinnehållet är stort, från 20E% till 

50E%.  

Resultatartiklarna har stor spridning globalt och kommer från USA, Sverige, Irland, 

Storbritannien, Israel, Italien, Japan, Kuwait, Australien och Kanada. Deltagarantalet 

har varierat mellan 13 till 259 och längden på studierna har varierat mellan fem veckor 

och 44 månader. Fyra av 19 studier är från Sverige vilket kan ses som en styrka samt att 

Sverige ligger i framkant vad gäller forskning om lågkolhydratkost. Trots den globala 

spridningen anses resultatet vara överförbart till svenska förhållanden. Samtliga artiklar 

som redovisas i resultatet har lästs och granskats av oss alla tre vilket ses som en styrka, 

då risken för missförstånd av artiklarnas innehåll minimeras.  

Studiernas vetenskapliga kvalité har värderas till grad 1 och 2. Det ses som en styrka att 

de håller en hög vetenskaplig kvalité.  

 

Resultatdiskussion 

Efter genomgång av artiklarna i resultatet sågs det ett stort bortfall av deltagare i flera 

studier. Under datainsamlingens gång har det funnits en undran kring vad detta kunde 

bero på samt vilken påverkan detta bortfall hade för det slutgiltiga resultatet. 

Anledningen till bortfallet var sällan beskrivet i de artiklar som granskats. I studien av 
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Iqbal et al. (2010) var det stort bortfall i båda kostgrupperna men något mer i 

lågkolhydratgruppen vilket förklarades av ointresse av studien som största orsaken.  

 

Upplevelsen av dålig andedräkt som Yancy et al. (2010) redovisade skulle kunna bero 

på att deltagarna varit i ketos (när kroppen förbränner fett) vilket kan ge dålig 

andedräkt. Det har inte redovisats några liknande biverkningar i några andra studier som 

använts i resultatet.  

Resultatet av artikelgenomgången visar att lågkolhydratkost ger en snabb viktminskning 

de första sex månaderna för att sedan plana ut (De Natale et al., 2009; Dyson, Beatty & 

Matthews, 2007; Jönsson et al., 2009; Hussain et al., 2012; Nielsen, Jönsson & Nilsson, 

2005; Nielsen & Jönsson, 2006).  Detta tros ha att göra med att blodsockret och 

insulinet sjunker vid minskat kolhydratintag och ett lägre insulin ökar fettförbränningen 

därav den snabba viktreduktionen. Arathuzi och Goebel-Fabbri (2011) menar att det är 

en utmaning för de som får diabetes typ 2 att försöka gå ner i vikt och sedan behålla 

den. Därför kan det vara svårt att gå ner i vikt vid högt kolhydratintag när blodsockret 

och kroppens egen insulinproduktion ökar och insulinet som tidigare nämnts lagrar fett 

och därmed hämmar fettförbränning (Eenfeldt, 2011). Särskilt svårt bör det bli för de 

patienter som dessutom är insulinbehandlade. Viktreduktion anses vara av stor 

betydelse för att förebygga och bromsa utvecklingen av sjukdomen (Ericson & Ericson, 

2012; Magnusson, 2011). När sjuksköterskan genom sin utbildning till patienten 

informerar om lågkolhydratkostens effekter på kroppen ges patienten underlag för att 

kunna ta ett beslut i sin egenvård (Socialstyrelsens 2010). Sjuksköterskan som har 

hälsoutbildning med patienter kan ge information om den snabba viktminskning som 

sker med lågkolhydratkost (Swenurse, 2008). 

 

Nielsen och Jönsson (2008) förklarar viktökningarna hos vissa deltagare med att de gick 

ifrån kostrekommendationerna och ökade sitt kolhydratintag. Tankarna kring detta är att 

det skulle kunna bero på dålig följsamhet på grund av nedsatt intresse för 

lågkolhydratkost bland deltagarna och/eller dålig forskningsuppföljning vilket kan leda 

till motivationsbrist och i sin tur generera i större kolhydratintag. Det kan också ses som 

att lågkolhydratkost kan vara svår att upprätthålla och antagligen krävs det större 

resurser med mer uppföljning för att få fram de verkliga långtidseffekterna.  

Sjuksköterskan bör därför ha fler uppföljningsmöten för att stödja, motivera och ge råd 

till patienten. Detta kan relateras till MI metoden som som används för att höja 

motivationen vid livstilsförändringar inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 

2010). 

 

Lågkolhydratkost visade sig tidigt även ha positiva effekter på HbA1c och 

blodsockernivåerna i flera studier för att sedan plana ut (Nielsen et al., 2005; Bradley et 

al. 2009; De Natale et al., 2009; Hussain et al., 2012; Iqbal et al., 2010; Haimoto, Iwata, 

Wakai & Umegakt, 2008; Davis et al., 2009; Nielsen & Jönssons, 2006, 2008). Detta 

tros ha samma orsaker som presenterades under vikt/BMI/midjemått. Vissa studier 

visade dock ingen skillnad mellan lågkolhydratkostgruppen och kontrollgruppen (Davis 

et al., 2011; Wolever et al., 2008). Detta skulle kunna bero på att skillnaderna i 

kolhydratintag mellan grupperna inte varit tillräckligt stora. Det positiva är att ingen 

ökning av HbA1c och blodsocker rapporterades från någon studierna i resultatet (Nielsen 

et al., 2005; Bradley et al., 2009; De Natale et al., 2009; Hussain et al., 2012); Iqbal et 

al., 2010; Haimoto, Iwata, Wakai & Umegakt, 2008; Davis et al., 2009; Nielsen & 

Jönssons (2006, 2008).  

Santos et al. (2012) studerar i en översikt effekterna av kosten hos överviktiga patienter 
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med eller utan diabetes. Resultatet visade betydande minskning av fasteblodsocker och 

HbA1c i båda grupperna. Förbättrad HbA1c är förknippad med en minskad förekomst av 

mikrovaskulära och makrovaskulära komplikationer som kan ses vid obehandlad eller 

misskött diabetes typ 2. 

I utbildningssyfte är det viktigt att sjuksköterskan påtalar de följdsjukdomar som 

uppstår efter en misskött eller obehandlad diabetes typ 2 så som hjärt- och 

kärlsjukdomar, stroke, njursjukdomar och synnedsättning (Sanofi, 2011). Patienten ska 

av sjuksköterskan bli upplyst om att den information som ges är evidensbaserad.  Det är 

viktigt att som sjuksköterska hålla sig uppdaterad med forskningen om kolhydratkost 

och att följa forskningen av lågkolhydratkostens påverkan på diabetes och konsekvenser 

av lågkolhydratkost på lång sikt. Patienternas rättigheter skyddas genom 

Patientssäkerhetslagen (SFS 2010:659) 6 kapitlet § 1 där det står att ”hälso- och 

sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet”.  

När det gäller lågkolhydratkostens påverkan på antidiabetika visar resultatet att 

patienterna bör vara under medicinsk kontroll eftersom blodsockret sjunker (Davis et 

al., 2009; Haimoto et al., 2008; Hussain et al., 2012; Larsen et al., 2011; Nielsen et al., 

2005; Nielsen & Jönssons., 2006; Yancy et al., 2010) Detta kan leda till hypoglykemi 

vid fortsatt intag av samma läkemedelsdos. Arathuzi och Goebel-Fabbri (2011) kom 

fram till samma sak i sin översiktsstudie i och med att insulinkänsligheten förbättras 

under viktminskningens gång.  

 

Sjukvården ska ligga steget före och sänka läkemedelsdosen samt att fler 

blodsockerkontroller kan behövas göras. Detta ställer krav på att uppföljning görs när en 

sjuksköterska i samråd med övrig vårdpersonal rekommenderar lågkolhydratkost. 

Eftersom läkemedelsdoserna minskas eller avslutas, minskar även kostnaderna för 

diabetesläkemedel vilket gynnar både samhället och den enskilda individen.  

 

 När det gäller kolesterolet är resultatet är till viss del motsägelsefullt. I vissa studier 

sågs inte någon förändring eller skillnad vad gäller det totala kolesterolet samt HDL 

kolesterolet (Dyson, Beatty & Matthew, 2007; Bradley et al., 2009; Gannona & Nuttall, 

2006) medan andra studier visade en ökning av HDL kolesterolet (Nielsen & Jönsson 

2006; 2008; Davis et al., 2009; 2011; Haimoto et al., 2008; Elhayany et al., 2010). En 

studie av Wolever et al. (2008) såg att HDL var 6-8 % lägre med lågkolhydratkost men 

skillnaden försvann efter sex månader.  Gemensamt för studierna är att LDL 

kolesterolet inte ökat i någon studie t ex i Haimoto et al. (2008) . I vissa studier har LDL 

kolesterolet; minskat och i andra ha det inte sett någon förändring eller skillnad mellan 

kostgrupperna som jämförts. Detta kan ha att göra med studiernas längd då 

minskningarna i LDL sågs först i de längre studierna. Santos et al. (2012) stärker 

resultat som visar en ökning av HDL kolesterol då det sågs i hans översiktsstudie. Ingen 

förändring visades dock på LDL kolesterolet.  

 

Samtliga studier som testade för triglycerider såg en minskning av koncentrationen. 

Larsen et al. (2011) och Davis et al. (2009; 2011) såg dock en förbättring av 

triglyceriderna även i kontrollgrupperna. I Davis et al. (2011) redovisar dock författarna 

att 60 % av deltagarna intog statinsänkande läkemedel under studiens gång. Detta 

påverkar resultatet av både triglycerider- och kolesterolvärdena.  
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Enligt (Ericson & Ericson, 2012; Magnusson, 2011) lagras överskott av glukos som 

triglycerider i fettvävnaden. Om patientens fettvävnad minskar vid viktnedgång kan det 

vara en förklaring till varför triglyceriderna också minskar.  

 

Fram till tre månaders uppföljning sågs inga förändringar i blodtrycket hos deltagarna 

(Gannona & Nuttall, 2006; Davis et al., 2009). Jönsson et al., (2009) och Wolever et al., 

(2008) såg dock ett lägre diastoliskt blodtryck hos lågkolhydratgruppen. Efter två år 

visade Esposito et al. (2009) att både det systoliska och diastoliska blodtrycket hade 

sjunkit.  

Inga av de analyserade artiklarna visade på någon höjning av blodtrycket. I flera av 

studierna har det uppmanats till olika mycket motion vilket kan ha inverkat på 

blodtrycket och övriga kardiovaskulära effekter (Elhayany et al., 2010; Yancy et al., 

2010). Efter 44 månaders uppföljning hade två av 23 som åt lågkolhydratkost drabbats 

av hjärt- och kärlsjukdom (Nielsen & Jönsson, 2008). Oklart om detta är deltagare som 

har ökat sitt kolhydratintag eller fortfarande äter lågkolhydratkost. Detta framgår inte i 

resultatet av studien. Detta är en låg siffra i jämförelse med de fyra av fem i 

kontrollgruppen som drabbats av hjärt- kärlsjukdom, varav två dog som följd.  

 

Som sjuksköterska är det viktigt att informera om följderna vid en obehandlad eller 

misskött diabetes typ 2. Där övervikt, lite eller ingen motion och fel kost ger 

följdsjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, njursjukdomar, synnedsättning 

och i värsta fall döden (Sanofi, 2011). Även informera patienten om att det krävs 

livsstilsförändring för att på ett bra sätt behandla diabetes typ 2 för att slippa de 

följdsjukdomar som annars kan uppkomma. Detta kan återigen relateras till vikten av att 

som sjuksöterska använda MI metoden för att motivera till livsstilsförändring vilken kan 

leda till minskat lidande och ökat välbefinnande för patienten. Sjuksköterskan ska också 

vara ett stöd för patienten i den utmaning som en livsstilsförändring innebär samt kunna 

hänvisa patienten till andra yrkesgrupper som dietist eller kurator.  

 

 

Konklusion 

Diabetes typ 2-patienter som bytt till lågkolhydratkost har visat positiva förändringar på 

en mängd parametrar. Dessa förändras i de flesta fall snabbt vid uppföljning av 

parametrarna under de första månaderna, men har sedan har en tendens att plana ut 

något. Det har visat sig att de som följer denna typ av kost har minskat betydligt mer i 

exempelvis vikt och BMI än de som följt kostrekommendationerna från 

Livsmedelsverket. Även en minskning av blodsockret och att det sker mindre 

postprandiala toppar vid intag av lågkolhydratkost har resultatet av litteraturstudierna 

visat. Detta påverkar även läkemedelsbehandlingen positivt då den fått sänkas, 

alternativt hos vissa deltagare fått avslutats helt. Sjuksköterskan kan därför ge 

information om lågkolhydratkost och dess effekter för att underlätta för 

diabetespatienter att ta beslut i sin egenvård. Det ställer dock krav på uppföljning från 

sjukvården för att undvika hypoglykemi hos patienterna. 

 

 

Implikation 

Diabetes mellitus typ 2 är en växande folksjukdom vilket får konsekvenser både för den 

drabbade individen och för samhället. De stora kostnaderna för läkemedel och vård kan 
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minskas av förslagsvis olika livsstilsförändringar som innebär förbättrad hälsa hos 

patienten. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan vet vad hon kan undervisa 

patienten om utifrån vetenskapliga bevis för att på detta sätt bedriva evidensbaserad 

omvårdnad.  

Inga kvalitativa studier där frågeställning behandlar hur patienter med diabetes typ 2 

som ätit lågkolhydratkost mår psykologiskt hittades. Det skulle vara intressant med 

kvalitativa studier för att få fram effekterna av patientens upplevelse av hälsa och 

livskvalitet samt fler och längre uppföljningsstudier för att öka kunskapen om ämnet. 

Lågkolhydratkost är fortfarande ett relativt nytt forskningsämne, där ingen ännu 

egentligen vet hur de långsiktiga effekterna blir.  De som läser grundutbildningen till 

sjuksköterskor bör introduceras i att lågkolhydratkost kan vara ett bra alternativ vid 

behandling av diabetes typ 2. Även yrkesverksamma sjuksköterskor bör få information 

om lågkolhydratkostens betydelse via fortbildning på arbetsplatsen.   
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Low-carbohydrate diet 

 

Limits: Published Date from 20070101-

20121231, abstract available, Language; 
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Diabetes type 2 AND 

Low-carbohydrate diet  

 

Limits: only items with abstracts, language; 

English, clinical trial, randomized controlled 

trial, Publication date; 5 year 
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(4 av artiklarna var 

samma som i 

Cinahl) 
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Cinahl 
 

2012-11-05 

 

(MH "Diabetes Mellitus, Type 2") 

AND (MH "Diet, Low Carbohydrate") 

 

Limits: Publish Date from 20040101-

20121231, language; English, abstract 

available 
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(1 ny artikel jämfört 

med fritextsökning 
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2012-11-05a 

 

Diabetes Mellitus, Type 2 

AND Diet, Carbohydrate-Restricted 

 

Limits: Abstract available, Publication date 

from 2004/01/01 to 2012/12/31, Clinical trial, 

Randomized Controlled trial, Language; 

English. 
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(varav 24 artiklar 

var samma som 

tidigare PubMed- 

sökning  

2012-10-10 

 

7 

 

7 

 

2 

 

Pubmed 

 

2012-11-05b 

 

(MH "Diabetes Mellitus, Type 2") 

AND (MH "Diet, Carbohydrate-Restricted") 

 

Limits: Abstract available, Publication date 

from 2004/01/01 to 2012/12/31, Clinical trial, 

Randomized Controlled trial, Language; 

English. 

 

15 

 

(varav 3 nya i 

jämfört med 

PubMed-sökning  

10/10-12, men inga 

nya jämtfört med 

PubMed-sökning 

2012-11-05a) 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Pubmed 
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Nielsen JV 

 

Limits: Publication date from 20040101-

20081231 
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3 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig  

Kvalitet 

 2009 

 

Irland 

 

Cinahl 

 

Bradley, U., 

Spence, M., 

Courtney, C., 

McKinley, M., 

Ennis, C., 

McCance, D., & 

Hunter, S.  

Low-fat versus 

low-

carbohydrate 

weight 

reduction 

diets: effects 

on weight loss, 

insulin 

resistance, and 

cardiovascular 

risk: a 

randomized 

control trial. 

 

Att undersöka/ jämföra 

fettsnål kost med 

kolhydratfattig kost för 

att förebygga typ 2 

diabetes hos de som är 

i riskzonen.   

Kvantitativ metod. 

Randomiserad kontrollerad 

studie under en 8-veckorsperiod. 

24 överviktiga (BMI ≥27kb/m2) 

men annars friska frivilliga 

personer.  

 

Exklusionskriterier; 

diagnostiserad diabetes, 

användning av 

viktminskningsdiet under de 

senaste sex månaderna, 

graviditet eller signifikant 

hjärtsjukdom.  

Bortfall: ej presenterat 

Kolhydratfattig lågkaloridiet och 

fettsnål lågkaloridiet ansågs lika 

effektivt gällande viktminskning. En 

bevisad vikminskning på över 7% i 

båda grupperna har betydelse för 

förebyggande av olika sjukdomar.  

 

Grad 2 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig  

Kvalitet 

2011 

 

USA 

 

Pubmed 

Davis, N. J., 

Crandall, J.P., 

Gajavelli, S., 

Berman, J.W.,  

Tomuta, N., 

Wylie-Rosett, J.,  

Katz, S. D., 

Differential 

effects of low-

carbohydrate 

and low-fat 

diets on 

inflammation 

and 

endothelial 

function in 

diabetes 

Att studera 

skillnaderna under 6 

månader mellan en 

kolhydratfattig- och en 

fettsnålkost och de 

bådas effekter på 

inflammations och 

endotelpåverkan hos 

vuxna personer med 

diabetes typ 2. 

Kvantitativ metod. 

110 deltagare som delades in i 

två gruppen. 77 % alt 75 % 

kvinnor i grupperna.  

60 % av deltagarna stod på 

statiner, 

 

Inklusionskriterier: 

Deltagarna hade haft diabetes 

typ 2 i minst 6 månad. BMI N25 

kg/m2 och en hemoglobin A1c 

(HbA1c) mellan 6% och 11%. 

Exklusionskriterier: 

Njure, gallblåsa eller 

hjärtsjukdom. 

 

Bortfall: 59 deltagare   

Forskarna upptäckte att båda dieterna 

hade gynnsamma effekter på hjärta 

och kärl hos patienter med diabetes 

typ 2.  Vikten, LDL-kolesterol, 

triglycerider, IL-6 och HbA1c blev det 

ingen skillnad mellan dieterna. 

Kolhydratfattiga kosten sågs en 

ökning av HDL-kolesterolet medan 

en minskning i den fettsnåla kosten. 

Inflammationsprovet CRP minskade 

i fettsnåla kosten medan ingen 

förändring i kolhydratfattiga kosten.  

 

 

Grad 1 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig  

kvalitet 

2012 

 

USA 

 

PubMed 

Davis, N. J., 

Isasi, CR., 

Leung, V., 

Tomuta, N., & 

Wylie-Rosett, J.,  

 

Diabetes-

specific 

quality of life 

after a low-

carbohydrate 

an low-fat 

dietary 

intervention 

 

Att studera effekterna 

av en 12 månaders 

viktminskning med 

antingen en 

lågkolhydratkost eller 

en fettsnål kost på 

diabetesspecifik 

livskvalitet bland 

överviktiga patienter 

med typ 2 diabetes. 

Kvantativ studie 

Randomiserad kontrollerad 

studie 

Urval: 105 patienter med typ 2 

diabetes som randomiserades till 

en kolhydratfattig kost eller 

fettsnål kost.  

Bortfall: 20 deltagare fullföljde 

inte vid 12 månader.  

Koståtgärder med antingen 

lågkolhydrat eller fettsnål kost kan 

leda till vissa förbättringar i 

livskvalitet hos patienter med 

diabetes typ 2.  

Grad 1 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten- 

skaplig  

kvalitet 

2009 

 

USA 

 

Cinahl 

Davis, N., 

Tomuta, N., 

Schechter, C., 

Isasi, C., Segal-

Isaacson, C., 

Stein, D., & 

Wylie-Rosett, J. 

(2009). 

Comparative 

study of the 

effects of a 1-

year dietary 

intervention of 

a low-

carbohydrate 

diet versus a 

low-fat diet on 

weight and 

glycemic 

control in type 

2 diabetes. 

Att jämföra effekterna 

av ett 1-års insats med 

lågkolhydratkost och 

en fettsnål diet på 

viktminskning och 

glykemisk kontroll hos 

patienter med typ-

2diabetes. 

Kvantitativ metod. 

Nonblinded, two-arm 

randomiserad klinisk studie med 

105 diabetespatienter åt 

kalorifattig diet alt. 

lågkolhydratkost. 

Parametrar mättes vid start, 

vecka.3-, 6- och 12 månader, 

samt information om kost och 

medicinjusteringar före start, 1 

ggr/v första mån och sedan var 

6:de vecka.  

 

Inklusionskriterier: 

Över 18 år, diagnosen i minst 6 

månader, BMI >25kg/m2, och 

HbA1C mellan 6-11%. 

Exklusionskriterier: 

viktförändring på >10pounds 

inom 3 månader, njursjukdom, 

aktiv lever- eller 

gallblåsesjukdom, betydande 

hjärtsjukdom samt hypoglykemi 

som krävt sjukhusvård eller 

användning av 

viktminskningsmedicin 

Bortfall: ej presenterat. 

Studien visade ingen signifikant 

skillnad efter tolv månader i vikt eller 

HbA1c mellan kolhydratfattig kost 

och kalorifattig kost. De kortsiktiga 

skillnaderna vid tre månader kunde 

inte upprätthållas efter ett år. 

Grad 1 



 

Tabell 3. Artikelöversikt                       Bilaga II:5 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig  

Kvalitet 

2009 

 

USA 

 

Cinahl 

De Natale, C., 

Annuzzi, G., 

Bozzetto, L., 

Mazzarella, R., 

Costabile, G., 

Ciano, O., & 

Rivellese, A.  

Effects of a 

plant-based 

high-

carbohydrate/h

igh-fiber diet 

versus high-

monounsaturat

ed fat/low-

carbohydrate 

diet on 

postprandial 

lipids in type 2 

diabetic 

patients. 

Att söka efter en bättre 

metod att behandla 

postprandiala 

lipidavvikelser och 

förbättra 

glukoskontroll vid 

diabetes typ 2. 

 

Kvantitativ metod 

Randomiserad crossoverdesign 

med 18 patienter med typ 2 

diabetes.  

En kost relativt rik på 

kolhydrater, fiber och med lågt 

GI och en kost på lågkolhydrat 

samt rik på enkelomättat fett. 

Dessa följdes under fyra veckor, 

för att sedan flyttas över till 

motsatt grupp under 4 veckor. 

Prover på lipider, glukos, insulin 

och fraktion lipoprotein 

bestämdes via blodprov.   

 

Inklusionskriterier: ålder 59 

±5år, BMI 27±3. HbA1c 

6,9±0,7% 

Bortfall: inga 

En signifikant minskning av 

postpranidala plasmaglukos, insulin 

och glykemisk variabilitet visades 

vid tester efter ha ätit 

högkolhydratkost.  

En diet med måttligt antal 

kolhydrater, rik på kostfiber och lågt 

GI och därmed glykemisk belastning, 

som främst är baserad på konsumtion 

av baljväxter, grönsaker, frukt och 

fullkornsflingor, inducerar en 

signifikant reduktion av 

postprandiala lipoproteiner, särskilt 

kylomikroner vid typ-2 diabetes  

Grad 2 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt                       Bilaga II:6 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig  

Kvalitet 

2007 

 

Storbrit-

annien 

 

PubMed 

 

Dyson P.A., 

Beatty S. & 

Matthews D.R. 

A low-

carbohydrate 

diet is more 

effective in 

reducing body 

weight than 

healthy eating 

in both 

diabetic and 

non-diabetic 

subjects. 

Att studera effekten av 

en kolhydratfattig diet 

på kroppsvikt, glykerat 

hemoglobin (HbA1c), 

ketoner och 

blodlipider på 

patienter med diabetes 

och på icke-diabetiker. 

Kvantitativ studie 

Randomiserad kontrollerad 

studie där en grupp fick äta 

lågkolhydratkost < 40 g/dag och 

den andra gruppen fick äta 

hälsosam kost enligt diabetes 

UK näringsrekommendationer 

under tre månaders tid.  

13 patienter med diabetes typ 2 

samt 13 icke diabetiker  

  

Inklusionskriterier; 

 Ålder; >18år och BMI >25.  

Exklusionskriterier;  

insulinbehandlade patienter 

Bortfall;  

4 personer i hälsosamkost grupp 

som vägrade uppföljning efter 

randomisering pga. besvikelse 

över att inte hamna i 

lågkolhydratkostgruppen.  

 

Det finns bevis för att stödja 

hypotesen att kolhydratfattig kost kan 

ge större nytta i 

det gäller viktminskning jämfört med 

hälsosamma kostråd och är inte 

farligt på kort sikt för människor med 

eller utan typ 2-diabetes 

Grad 2 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig  

Kvalitet 

2010 

 

Israel 

 

Pubmed 

Elhayany, A., 

Lustman, A., 

Abel, R.,  

Attal-Singer, J., 

Vinker, S., 

A low 

carbohydrate 

Mediterranean 

diet improves 

cardiovascular 

risk factors 

and diabetes 

control among 

overweight 

patients with 

type 2 diabetes 

mellitus: a 1-

year 

prospective 

randomized 

intervention 

study 

Att kartlägga 

effekterna av en låg 

kolhydrat Medelhavet 

kost [LCM]  (35% 

kolhydrater), en 

traditionell 

Medelhavskost [TM] 

(50-55% kolhydrater) 

och en kost 

rekommendation från 

Amerikanska Diabetes 

Association [ADA] 

(50-55% kolhydrater) 

från 2003.  Forskarna 

ville kontrollera 

kostens påverkan på 

deltagarnas 

fasteblodsocker, vikt 

HbA1c, HDL- LDL-

kolesterol och 

triglycerider.  

Kvantitativ metod. 

259 överviktiga patienter med 

diabetes (medelålder 55 år, 

menar BMI 31,4 kg/m2)  

 

Inklusionskriterierna: ålder 30-

65 år,  med diabetes typ 

2,diagnosen inom 1-10 år, body 

mass index (BMI) 

27-34 kg/m2,  senast HbA1c 

mätning 7-10%, sista 

plasma TG nivå 1,8-4,5 mmol/l, 

(vi) Senast serumkreatinin 

<123,2 mikromol/l, och ingen 

förändring i diabetes medicin för 

minst 3 månader före inträde i 

studien. 

Exklusionskriterier: diabetisk 

retinopati (skada på närhinnan), 

insulinbehandling,  aktiv 

onkologisk eller psykisk 

sjukdom, och okontrollerad 

hypotyreos eller 

hypertyreos. 

Bortfall: 31 % av deltagarna 

deltog inte i hela studien. 

Resultat som framkom var att kosten 

med lågkolhydrat Medelhavskost 

gick ner mer i vikt, hade en större 

minskning av HBA1c, LDL-

kolesterolet, triglyceriderna och 

HDL-kolesterolet ökade endast i 

denna kostgrupp. Forskarna hittade 

en minskad risk för kardiovaskulär 

sjukdom hos alla 3 olika dieterna. 

Grad 2 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt                       Bilaga II:8 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig  

Kvalitet 

 

2009 

 

Italien  

 

Cinahl 

Esposito, K., 

Maiorino, M., 

Ciotola, M., Di 

Palo, C., 

Scognamiglio, 

P., Gicchino, 

M., & 

Giugliano, D.  

Effects of a 

Mediterranean

-style diet on 

the need for 

antihyperglyce

mic drug 

therapy in 

patients with 

newly 

diagnosed type 

2 diabetes: a 

randomized 

trial 

Att studera 

effektiviteten, 

hållbarheten och 

säkerheten  av en 

kolhydratfattig 

medelhavsstil (MED) 

eller fettsnål kost för 

den glykemiska 

kontrollen hos 

patienter med 

nydiagnostiserad typ 2 

diabetes.  

Kvantitativ metod 

Randomiserad studie med 215 

överviktiga patienter med 

nydiagnostiserad typ 2 diabetes.  

 

Inklusionskriterier;  

ålder 30-75år, aldrig behandlats 

med antihyperglykemiska 

läkemedel,  

BMI >25kg/m2, HbA1c mindre 

än 11% 

Exklusionskriterier; graviditet 

eller amning, användning av 

försöksläkemedel under de tre 

senaste månaderna, medel som 

påverka glykemisk kontroll, alla 

tillstånd som påverkar 

följsamhet, olika dieter, 

patienter med antikroppar mot 

glutamatdekarboxylas och fasta 

c-peptider, samt onormala 

laboratoriesvar inom leverprover 

och kreatininprover. 

Bortfall: ej presenterat 

Forskarna i denna studie fann en 

statistiskt signifikant skillnad i behov 

av antihyperglykemisk 

läkemedelsbehandling efter 

18månader. Behovet var mindre i 

MED-gruppen än kalorifattiga 

gruppen. Deltagarna i båda 

grupperna förlorade i vikt under 

första året, men förändringen var 

större i MED-gruppen och därför 

upplevde deltagarna där större 

minskning av BMI. Svaret skilde sig 

inte åt mellan män och kvinnor. Efter 

4 år fanns ingen signifikant skillnad. 

 

Grad 1 



 

Tabell 3. Artikelöversikt                       Bilaga II:9 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig  

kvalitet 

2006 

 

USA 

 

Pubmed 

Gannon, M C & 

Nuttall,  F Q  

The metabolic 

response to a 

high-protein, 

low-

carbohydrate 

diet in men 

with type 2 

diabetes 

mellitus 

Att studera eventuella 

förändringar av olika 

parametrar vid 

lågkolhydratkost under 

en femveckorsstudie 

Kvantitativ studie 

Randomiserade studie med åtta 

manliga deltagare med mild 

obehandlad diabetes, samt en 

kontrollgrupp. Deltagarna 

antingen åt lågkolhydratkost 

eller kost rekommenderad från 

American Heart Association 

Medelåldern var 63 år (intervall, 

51-82 år). Genomsnittligt BMI 

var 31 kg/m2 (intervall 27-36 

kg/m2). Medelvärdet för total 

glycohemoglobin var 9,6% 

 

Bortfall; ej presenterat 

Efter fem veckor med 

lågkolhydratkost kunde det inte 

urskiljas några förändringar i 

urinalbuminutsöndring, serum 

homocystein koncentrationen, det 

totala kolesterolet, 

lågdensitetslipoprotein kolesterol 

(LDL) och högdensitetslipoprotein 

kolesterol (HDL) eller några 

förändringar i blodtrycket. 

Triglyceridkoncentrationen minskade 

dock redan efter fem veckor  

 

Grad 2 

 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt                       Bilaga II:10 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall  

Slutsats Veten-

skaplig  

kvalitet 

2008 

 

Japan 

 

Cinahl 

Haimoto, H., 

Iwata, M., 

Wakai, K., & 

Umegaki, H.   

Long-term 

effects of a 

diet loosely 

restricting 

carbohydrates 

on HbA1c 

levels, BMI 

and tapering of 

sulfonylureas 

in type 2 

diabetes; a 2-

year follow-up 

study. 

 

Att studera och 

utvärdera den 

långsiktiga effekten av 

en lös begränsning av 

kolhydratintag, 

CARD, i jämförelse 

med konventionell 

diet, CD. 

Kvantitativ metod  

Icke randomiserad design 

135 typ-2 diabetespatienter i 

öppenvården följdes när de åt 

antingen kolhydratreducerad 

kost eller konventionell kost. 

Glykemisk kontroll, BMI, serum 

kolesterol och dos för 

antidiabetiska läkemedel följdes 

vid start, sedan två gånger per år 

under de två åren som studien 

pågick.  

 

Exklusionskriterier: 

Serumkreatinin på >2,0mg/dl, 

neuropati med symtom, 

proliferativ diabetesretinopati 

och maligna tumörer  

Bortfall: Två uteslöts pågrund 

av  för stor ökning av sin fysiska 

aktivitetsnivå 

 

Sammanfattningsvis ledde CARD till 

anmärkningsvärda minskningar i 

HbA1c-nivåerna och BMI samt 

förbättring av serumkolesterol utan 

förstärkning av läkemedel, i direkt 

kontrast till CD-kost. Ingen skillnad i 

serumkreatinin eller biverkningar 

som colorektalcancer 

Grad 2 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt                       Bilaga II:11 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats Veten- 

skaplig  

kvalitet 

2012 

 

Kuwait 

 

Cinahl 

 

Hussain, T. A., 

Mathew, T. C., 

Dashti, A. A., 

Asfar, S., Al-

Zaid, N., & 

Dashti, H. M 

Effect of low-

calorie versus 

low-

carbohydrate 

ketogenic diet 

in type 2     

diabetes. 

Att studera och förstå 

faktiska effekter av 

kolhydratfattig 

ketogen diet (LCKD) 

jämfört med 

kalorifattig diet (LCD) 

för att förbättra 

glykemi  

Kvantitativ metod. 

363 överviktiga personer 

(86män, 277 kvinnor), varav 

102 hade diabetes (28män, 74 

kvinnor).  

78 diabetespatienter åt LCKD, 

24 diabetespatienter åt LCD. 

Parametrar mättes vid start, 

vecka.4,8,12,16, 20 och 24, samt 

information om kost och 

medicinjusteringar gjordes 

varannan vecka.. 

 

Inklusionskriterier: 

Över 18 år, BMI högre än 

25kg/m
2
, fastande serumglukos 

>6,9mmol/l. 

Exklusionskriterier: 

Patienter med nedsatt 

njurfunktion, leversjukdom eller 

instabil kardiovaskulär sjukdom.  

Bortfall: ej presenterat 

LCKD hade positiva effekter på 

kroppens vikt, midjemått, serum 

triacylglyceroler och glykemisk 

kontroll för patienter med diabetes 

typ 2.  

Ytterligare studier behövs för att 

undersöka justeringar av 

antidiabetiska läkemedel och 

diuretika, samt för att undvika 

eventuella komplikationer av 

hypoglykemi och uttorkning då 

LCKD kan sänka blodglukosen 

mycket effektivt. Diabetespatienter 

som använder denna kost bör 

övervaka sin blodglukos mycket 

noggrant, samt behöva anpassa sin 

medicinering. 

Grad 1 



 

Tabell 3. Artikelöversikt                       Bilaga II:12 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats Veten-

skaplig  

kvalitet 

2010 

 

USA 

 

PubMed 

 

Iqbal. N., Vetter 

ML, Moore RH, 

Chittams JL, 

Dalton-Bakes 

CV, Dowd M., 

Williams-Smith 

C., Cardillo S. 

& Wadden TA. 

Effects of a 

low-intensity 

intervention 

that prescribed 

a low-

carbohydrate 

vs. a low-fat 

diet in obese, 

diabetic 

participants. 

Att studera och 

fastställa om det gick 

att få jämförbara 

resultat som kortare 

studier visat på lång 

sikt, 24 månader, vad 

gäller främst vikt 

sekundärt HbA1c, 

blodsocker och 

blodlipider. 

Kvantitativ metod. 

24 månaders randomiserad 

kontrollerad studie med 144 

överviktiga patienter med 

diabetes typ 2. Hälften av 

deltagarna randomiserades till 

lågkolhydratkost <30 g/dag utan 

begränsningar på fett och totalt 

kaloriintag. Den andra hälften 

randomiserades till en fettsnål 

kost < 30% kalorier från fett 

samt ett kaloriunderskott på 500 

kcal/dag för att främja 

viktminskning.  

Medelålder på 59,4 år och medel 

BMI på 37,6.  

 

Bortfall: 76 deltagare som inte 

fullföljde 24 månaders studien. 

Av de 144 inskrivna deltagarna 

återvände 101 personer för 

besök efter 6 månader, 77 vid 12 

månader och 68 vid 24 månader.   

Resultaten tyder på att båda 

kosttyperna kan vara svåra att 

upprätthålla. 

Större viktminskning och bättre 

kostföljsamhet kan uppnås i 

kombination med en mer intensiv 

uppföljning från sjukvården vilket 

kräver tid och extra vårdgivare.  

 

Grad 2  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20019677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20019677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20019677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20019677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20019677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20019677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20019677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20019677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20019677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20019677


 

Tabell 3. Artikelöversikt                       Bilaga II:13 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall  

Slutsats Veten-

skaplig  

kvalitet 

2009 

 

Sverige 

 

Pubmed 

Jönsson, T., 

Granfeldt, Y., 

Ahrén, B.,  

Branell, U-C.,  

Pålsson, G.,  

Hansson, A., 

Söderström, M.,  

Lindeberg, S.,  

Beneficial 

effects of a 

Paleolithic diet 

on 

cardiovascular 

risk factors 

in type 2 

diabetes: a 

randomized 

cross-over 

pilot study 

Att studera 3 månaders  

skillnader mellan 

paleolitiska kostens 

(äldre stenålderskost) 

och dagens 

kostrekommendationer 

från Livsmedelsverket 

för patienter med 

diabetes och deras 

effekter på den 

glykemisk kontroll och 

riskfaktorer för 

hjärtkärlsjukdom hos 

patienter med diabetes 

typ 2. Efter 3 månader 

bytte deltagarna kost. 

Focus i studien var 

vikt, midjemått, serum 

lipider, blodtryck och 

HbA1c.  

Kvantitativ metod. 

Studien var en randomiserad, 

cross-over studie med 17 

personer med diabetes typ 2 utan 

insulinbehandling. Deltagarna 

rekryterades från 3 

primärvårdsenheter i Lund, 

Sverige. 13 patienter, 3 kvinnor 

och 10 män genomförde hela 

studien. 

 

Inklusionskriterier: Vuxna 

patienter med diabetes typ 2, 

oförändrad diabetesbehandling 

och stabil vikt sedan 3 månader 

tillbaka. HbA1c över 5,5 % av 

Mono-S standard (p-glukos över 

8) och ingen akut hjärtsjukdom 

Exklusionskriterier: Förändring 

i beta-blockerare eller tyroxin 

behandling, ingen steroid 

behandling, warfarinbehandling,  

kreatinin under 130mmol/l, 

fysisk eller psykisk sjukdom. 

Bortfall: 4 deltagare genomförde 

inte hela studien, 23 %. 

Den paleolitisk kost består 

huvudsakligen av magert kött, fisk, 

frukt, grönsaker, rotfrukter, ägg och 

nötter medan man exkluderade 

mejeriprodukter, spannmål, bönor, 

socker, läsk, öl och raffinerade fetter. 

Resulterade som framkom var att 

deltagare som åt paleolitisk kost hade 

lägre HbA1c, triglycerider, diastoliskt 

blodtryck, vikt, och midjemått. 

Deltagarna kände även en större 

mättnadskänsla vilket resulterade i ett 

minskat energiintag vilket kan vara 

en stor förklaring till den positiva 

effekten av kosten för vikten och 

midjemåttet. Fasteblodsocker och 

systoliska blodtrycket tenderade att 

minska mer efter paleolitisk kost. 

Glukostoleransen skilde sig inte 

mellan de två dieterna. 

 

Grad 1 

 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt                       Bilaga II:14 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall  

Slutsats Veten-

skaplig  

kvalitet 

2011 

 
Australien 

 

Pubmed 

Larsen, R. N., 

Mann, N. J.,   

Maclean, E.,   

Shaw, J. E., 

The effect of 

high-protein, 

low-

carbohydrate 

diets 

in the 

treatment of 

type 2 

diabetes: a 12 

month 

randomised 

controlled trial 

Att studera och  

undersöka de 

långsiktiga 

hälsoeffekterna av två 

energireducerade 

koster, en 

kolhydratfattigkost 

eller kolhydratrikkost 

hos överviktiga 

personer med typ 2-

diabetes. 

Studien fokuserade på 

förändringen på 

HbA1c. Vidare 

studerades även vikt, 

lipider, blodtryck, 

njurfunktion och 

kalciumförlust. 

 

Kvantitativ metod. 

I denna studie deltog 99 

personer som delades in i 

kolhydratfattigkost eller 

kolhydratrikkost.  

 

Inklusionskriterier: 

BMI på 27-40 kg/m2 och HbA1c 

nivåer på 6,5-10%  

 

Exklusionskriterier: 

Deltagare med 

signifikant hjärtsjukdom 

(instabil angina, hjärtsvikt eller 

nyligen genomgången 

hjärtinfarkt eller koronar 

intervention), stroke 

under de senaste 3 månaderna, 

njursjukdom (proteinuri eller 

serumkreatinin> 0,13 mmol / l), 

leversjukdom, eller malignitet. 

 

Bortfall: 6 procent av 

deltagarna. 

I studien framkom det inga skillnader 

mellan de 2 dieterna. Båda grupperna 

minskade under studietiden HbA1c, 

vikt, lipider, blodtryck, njurfunktion 

och ingen kalciumförlust kunde 

hittas. Det framkom att dosering av 

glykossänkande läkemedel minskade 

i gruppen med 

högprotein/kolhydratfattig kost. Båda 

grupperna förbättrade HDL-

kolesterol och minskade 

triglycerider, som minskar risken för 

kardiovaskulära sjukdomar, 

njursjukdomar och osteoporos. 

Grad 1 

 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt                       Bilaga II:15 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats Veten-

skaplig  

kvalitet 

 

2005 

 

Sverige 

 

Pubmed 

 

Nielsen, J V., 

Jönsson, E, & 

Nilsson A-K 

Lasting 

Improvement 

of 

Hyperglycaem

ia and 

Bodyweight: 

Low-

carbohydrate 

Diet in Type 2 

Diabetes. – 

A Brief Report 

Att studera en grupp 

av överviktiga 

patienter med typ 2-

diabetes som åt en 

lågkolhydratkost 

(LCD) i 6 månader. 

Kontroller av 

fastande blodglukos (f-

BG), långvarig 

glykemisk kontroll 

(HbA1C), kroppsvikt 

(BW) och body mass 

index (BMI) och att 

jämföra resultaten med 

en kontrollgrupp 

(CG) om högt 

kolhydratintag. 

Kvantitativ studie. 

16 överviktiga patienter med typ 

2-diabetes fick äta en 

kolhydratfattig 

kost, 1800 kcal för män och 

1600 kcal för kvinnor, fördelade 

som 20% kolhydrater,30% 

protein och 50% fett. Femton 

överviktiga diabetespatienter åt 

en kolhydratrik kost var 

kontrollgrupp. 

 

Bortfall: Ej presenterat 

En kolhydratfattig kost är ett 

effektivt verktyg för behandling av 

fetma patienter med typ 2-diabetes. 

Positiva effekter på glukosnivåerna 

sågs mycket snart, samt förändringar 

fastande på kroppsvikt (BW) och 

body mass index (BMI) 

Grad 1 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt                       Bilaga II:16 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig  

kvalitet 

2006 

 

Sverige 

 

PubMed 

 

Nielsen, JV., & 

Jönsson, E. 

Low-

carbohydrate 

diet in type 2 

diabetes. 

Stable 

improvement 

of bodyweight 

and glycemic 

control during 

22 months 

follow-up 

Att studera och avgöra 

om förändringarna 

efter 6 månader 

bevarades eller 

ändrades 22 månader 

efter start, även utan 

noggrann uppföljning 

hos de patienter som åt 

lågkolhydratkost. 

Kvantitativ metod. 

Retrospektiv uppföljning av 

tidigare studerade ämnen på en 

låg kolhydratkost diet. 

 

16 överviktiga patienter med 

diabetes typ 2 plus 7 stycken 

deltagare från kontrollgruppen 

som bytte till lågkolhydrat kost 

efter 8 månader.  

Bortfall: Inga bortfall 

rapporterades 

Att äta en 20% kolhydratkost med 

viss kaloribegränsning har bestående 

effekt på kroppsvikt HbA1C hos 

överviktiga patienter med diabetes 

typ 2  

Grad 1 

2008 

 

Sverige 

 

PubMed 

Nielsen, JV., & 

Jönsson, E. 

Low-

carbohydrate 

diet in type 2 

diabetes. 

Stable 

improvement 

of bodyweight 

and glycemic 

control during 

44 months 

follow-up 

Att studera och avgöra 

i vilken grad 

förändringarna från 22 

månadersuppföljninge

n bevarades eller 

ändrades 44 månader 

efter start, även utan 

noggrann uppföljning 

hos de patienter som åt 

lågkolhydratkost. . 

 

Kvantitativ metod. 

Retrospektiv uppföljning av 

tidigare studerade ämnen på en 

låg kolhydrat diet 

 

16 överviktiga patienter med 

diabetes typ 2 plus 7 stycken 

deltagare från kontrollgruppen 

som bytte till lågkolhydrat kost 

efter 8 månader.  

Bortfall: Inga bortfall 

rapporterades 

Att äta en 20% kolhydratkost med 

viss kaloribegränsning har bestående 

effekt på kroppsvikt HbA1c hos 

överviktiga patienter med diabetes 

typ 2. 

Grad 1 

  



 

Tabell 3. Artikelöversikt                       Bilaga II:17 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats Veten-

skaplig  

kvalitet 

2010 

 

USA 

 

Pubmed 

Yancy, W. S. 

Jr.,  

Westman, E. C.,  

McDuffie, J. R.,  

Steven C., 

Grambow, S. C.,  

Jeffreys, A. S.,  

Bolton, J.,  

Chalecki, A.,  

Oddone, E. Z.,  

A Randomized 

Trial of a 

Low-

Carbohydrate 

Diet vs 

Orlistat Plus a 

Low-Fat Diet 

for Weight 

Loss 

Att studera  

kroppsvikt och 

metabola effekter över 

48 veckor. Deltagarna 

delades in i en 

kolhydratfattig diet 

(LCKD) eller 

läkemedelsbehandling 

med Orlistat i 

kombination med en 

låg fetthalt, reducerat 

kaloriintags kost.  
Deltagare i  

lågkolhydratkostgrupp

en åt max 20g 

kolhydrater/ dag 

medan den andra 

gruppen åt kost med 

max 30g fett/dag och 

120mg Orlistat 3 

ggr/dag. 

Kvantitativ metod. 

160 deltagarna, 32 % av 

deltagarna hade 

diabetes typ 2.  

 

Inklusionskriterierna: ålder 

mellan 18 och 70 år och en BMI 

över 30 eller BMI mellan 27 och 

30 och en fetma relaterad 

sjukdom. 

Exklusionskriterier: 

viktminskning de sista 

månaderna, graviditet, amning, 

eller brist på preventivmedel, 

typ 1 diabetes mellitus, instabil 

hjärtsjukdom, demens, instabil 

psykisk sjukdom eller 

drogmissbruk, blodtryck högre 

än 160/100 mm Hg och diverse 

blodprover band annat HbA1c 

högre än 11%. 

Bortfall: 47 deltagare 

genomförde inte hela studien. 

Resultat av deltagarna med diabetes 

typ 2 visade att 13 av 16 deltagare i 

lågkolhydratgruppen hade en 

minskad diabetesmedicinering, 1 

hade ökad dos. I lågfettkostgruppen 

hade 15 av 22 deltagare en 

minskning av 

diabetesmedicineringen, 1 hade en 

ökad dos. 

 

 

Grad 2 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt                       Bilaga II:18 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig  

Kvalitet 

2008 

 

Kanada 

 

PubMed 

Wolever, T., 

Gibbs, A L., 

Mehling, C.,  

Chiasson, J-L,  

Connelly, P W.,  

Josse, R G., 

Leiter, L A., 

Maheux, P., 

Rabasa-Lhoret, 

R.,   Rodger, N 

W & Ryan E A 

 

The Canadian 

Trial of 

Carbohydrates 

in Diabetes 

(CCD), a 1-y 

controlled trial 

of low-

glycemic-

index dietary 

carbohydrate 

in type 2 

diabetes: no 

effect on 

glycated 

hemoglobin 

but reduction 

in C-reactive 

protein. 

Att studera effekterna 

av att ändra 

glykemiskt index eller 

mängden kolhydrater 

på glykerat 

hemoglobin (HbA1C), 

plasmaglukos, lipider, 

och C-reaktivt protein 

(CRP) på patienter 

med diabetes typ 2.  

Kvantitativ metod. 

Randomiserad studie med tre 

grupper av kost. Hög GI, Låg GI 

samt Låg kolhydrat kost. 

162 deltagare som 

randomiserades till de tre olika 

dieterna 

 

Bortfall: 6 stycken varav 5 

vägrat uppföljning och 1 råkat ut 

för en oförutsedd händelse.  

 

För kostbehandlade diabetiker 

påverkas inte HbA1C av att ändra 

mängden kolhydrater. 

Grad 2 

 

 
 


