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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Förekomsten av diabetes typ 2 ökar kraftigt i Sverige liksom i världen. 

Diabetesbehandlingens övergripande syfte är att hjälpa patienten att bibehålla en god 

livskvalitet alternativt att förbättra nedsatt livskvalitet. Den största delen i 

diabetesbehandlingen utgörs av egenvård. Behandlingens syfte är att patienten ska kunna ta 

större kontroll över sjukdomen och på så vis förbättra hälsan.  

Syfte: Att undersöka vilken typ av kost och kostutbildning som kan ha hälsofrämjande effekt 

och gynna egenvården hos patienter med diabetes typ 2.  

Metod: Litteraturstudie baserad på 18 vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats vilka 

analyserats och sammanställts.  

Resultat: Medelhavskost, fettsnål kost, låg kolhydratskost, fettsnål vegankost samt kostfiber 

har hälsofrämjande effekt vid diabetes typ 2. Låg fettkost och låg kolhydratkost kan ha 

gynnsam effekt på patienters egenvård vid diabetes typ 2. Intensiv kostutbildning, enskild 

alternativt inom ramen för en livsstilsutbildning, påverkar egenvården positivt hos patienter 

med diabetes typ 2.  

 

Slutsats: Egenvård är centralt vid behandlingen av diabetes typ 2. Hälsofrämjande kost och 

kostutbildning kan gynna patienters egenvård och hälsa. För att ytterligare kunna förbättra 

diabetesbehandlingen samt förebygga komplikationer och följdsjukdomar hos patienterna 

krävs ytterligare forskning och utveckling knutet till kost, kostutbildning och 

livsstilsutbildning.    

Nyckelord: diabetes typ 2, Hba1c, kost, kostutbildning, egenvård 
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ABSTRACT 
 

Background: The prevalence of diabetes type 2 is increasing in Sweden and in the world. 

The treatment of diabetes type 2 aims to help the patient to maintain a good quality of life or 

to improve the impaired quality of life. Self-care is the largest part of the treatment of diabetes 

and aims to help the patient take greater control of the disease and thus improve one´s health.  

Aim: To examine what type of diet and diet education program that can have beneficial 

effects and promote self-care in patients with diabetes type 2.  

Method: A literature study was conducted in which 18 quantitative articles were analyzed 

and compiled.  

Result: Mediterranean diet, low-fat diet, low-carbohydrate diet, low-fat vegan diet and 

dietary fiber have beneficial effects in patients with diabetes type 2. Low-fat diet and low-

carbohydrate diet can have beneficial effects on patients' self-care. Intensive diet education 

program affects self-care in patients with diabetes type 2.  

Conclusion: Self-care is essential in the treatment of diabetes type 2. A healthy diet and a diet 

education program can benefit the patients' self-care and health. To further improve diabetes 

management and prevention of complications and sequelae in these patients’ further research 

is needed related to diet, diet education program and lifestyle education program. 

Keywords: diabetes type 2, Hba1c, diet, diet education, self-care 
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FÖRKORTNINGAR 

ADA – American Diabetes Association 

BMI – body mass index 

BT - blodtryck 

CRP - C-reaktivt protein, snabbsänka  

CVD - hjärtkärlsjukdom (kardiovaskulär sjukdom)    

Faste-P-glukos - fasteplasmaglukos, fasteblodsocker  

GI - glykemiskt index  

HbA1c - glykerat hemoglobin, långtidsblodsocker. Mått på medelblodsockret de senaste 6-8 

veckorna 

HC-diet - diet med hög kolhydratsmängd (HCD, high carbohydrate diet) 

HDL - high density lipoprotein, HDL-kolesterol 

HRQoL - hälsorelaterad livskvalitet  

LC-diet - diet med låg kolhydratsmängd (LCD, low-carbohydrate diet) 

LCK- låg kolhydrat ketogen (low-carbohydrate ketogenic)  

LDL - low density lipoprotein, LDL-kolesterol 

LF - låg fett/fettsnål (low-fat)  

LF-diet - fettsnål diet (LFD, low-fat diet) 

MB-EAT-D - ”mindful-äta”-intervention  

MCCR- diet innehållande lagom kolhydratsmängd kombinerat med kalorirestriktion  

Med-diet - medelhavsdiet  

P-glukos - plasmaglukos 

RCT- randomiserad kontrollerad studie  

https://sv.wikipedia.org/wiki/C-reaktivt_protein
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SILE - strukturerad individbaserad livsstilsutbildning 

SC - ”smarta val”, egenvårdsutbildning 

SNR – svenska näringsrekommendationer  

WHO - World Health Organization  
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BAKGRUND 

De senaste decennierna har förekomsten av diabetes ökat kraftigt i Sverige såväl som runt om 

i världen vilket har sin förklaring i det snabbt växande antal personer diagnostiserade med 

diabetes typ 2. World Health Organization (WHO) har förutspått att antalet personer med 

diabetessjukdom framöver kommer att öka från 135 (år 1995) till 300 miljoner år 2025 varav 

de största ökningarna kommer att ske i Asien (Huang et al., 2010). I Sverige har omkring fyra 

procent av befolkningen (cirka 350 000) diabetes (Ericsson & Ericsson, 2008). Historiskt sett 

har förekomsten av diabetes och fördelningen mellan diabetestyperna (typ 1 och 2) under lång 

tid varit ungefär densamma där cirka 15 % av diabetikerna tillhör typ 1 medan den 

övervägande andelen, cirka 85 % (i Sverige cirka 300 000), har diabetes typ 2 (Mulder, 2012).  

  

Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus, diabetes eller sockersjuka vilket sjukdomen ofta har kallats i folkmun, 

brukar definieras som en rubbning i kroppens glukosmetabolism, men bör betraktas som en 

generell rubbning i kroppens ämnesomsättning. Diabetes innebär nämligen rubbning i såväl 

glukos- som i fett eller lipidmetabolismen (Mulder, 2012) och uppstår när bukspottkörteln inte 

längre kan producera tillräckligt med insulin (diabetes typ 1) eller när kroppen inte kan 

tillgodogöra sig det kroppsegna insulinet (diabetes typ 2) (WHO, 2015). 

  

Diagnoskriterier för diabetes är HbA1c (glykerat hemoglobin) ≥48 mmol/mol (mått på 

medelblodsockret de senaste 6-8 veckorna) med samtidigt faste-P-glukos (fasteplasmaglukos) 

≥7,0 mmol/l (fasteblodsocker) eller tvåtimmars-P-glukos ≥12,2 (kapillärt) eller 11,1 (venöst) 

mmol/l (Lilja, 2014). Att uppnå målvärde för HbA1c reducerar risken för kärlkomplikationer 

och kan också vara viktigt för riskminskningen för hjärtkärlssjukdom (CVD), särskilt hos 

nydiagnostiserade patienter. Dessutom är viktigt att uppnå mål för blodtryck och lipidvärden 

(low density lipoprotein, LDL-kolesterol och high density lipoprotein, HDL-kolesterol) vilket 

kan bidra till att minska risken för CVD (Evert et al., 2013). Okontrollerad diabetes leder till 

instabilt och förhöjt blodsocker (hyperglykemi) vilket på sikt får effekter i form av mer eller 

mindre allvarliga komplikationer och skador på flera av kroppens organ, framförallt på 

blodkärl och nerver (WHO, 2015) samt njurar och kan leda till förändringar i ögonbotten 

(Socialstyrelsen, 2015a). Diabetes är således en både kronisk och allvarlig sjukdom vilken 

kan orsaka tidig död, detta genom hjärtkärlsjukdom (Deng, 2012; Eriksson et al., 2009). 
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Diabetes delas traditionellt sett in i typerna 1 och 2 där typ 1 i regel debuterar före vuxen ålder 

medan typ 2 oftast diagnostiseras hos personer äldre än 50 år. Förutom diabetes typ 1 och 2 

finns ytterligare om än mycket mindre vanligt förekommande former av diabetes. Därtill finns 

även mer eller mindre uttalade former av sjukdomen (Mulder, 2012). Till den sistnämnda 

kategorin räknas bland annat prediabetes vilket är ett förstadium till typ 2-diabetes 

(Läkartidningen, 2013).  

  

Diabetes typ 2  

Livsstilsbehandling 

Det kraftigt ökande antalet individer runt om i världen med typ 2-diabetes kan bland annat ses 

i en på många håll åldrande befolkning med större genetiskt anlag för sjukdomen, effektivare 

sjukdomsdiagnostisering samt tidigarelagd insjuknandeålder (Agardh, 2010). Även om de 

bakomliggande orsakerna till utvecklandet av diabetes typ 2 kan vara komplexa spelar 

livsstilsfaktorer och livsstilsförändringar en avgörande roll. Ökad förekomst av fetma och 

övervikt tillsammans med minskad grad av fysisk aktivitet, rökning (Mulder, 2012, Agardh, 

2010) samt övergång från traditionellt sett hela till bearbetade livsmedel (Kendall et al., 2010) 

är centrala bakomliggande faktorer i sjukdomens utveckling. Stress och dess betydelse har 

därtill på senare år börjat diskuterats som en tänkbar bakomliggande sjukdomsfaktor (Mulder, 

2012; Agardh, 2010).  

 

Det övergripande målet för diabetesbehandling är att hjälpa patienten att bibehålla en god 

livskvalitet alternativt att förbättra nedsatt livskvalitet. Detta görs bland annat genom att lindra 

sjukdomsrelaterade symtom, förebygga akuta komplikationer såsom hypo- eller hyperglykemi 

samt förebygga sena komplikationer och följdsjukdomar. Grunden i diabetesbehandlingen 

utgörs av livsstilsåtgärder och livsstilsförändringar, främst knutna till förändringar kring kost 

och fysisk aktivitet, i syfte att minska kroppsvikt samt insulinresistens, vilka är två av 

orsakerna bakom sjukdomens uppkomst (Toft, 2010). Genom att kombinera goda matvanor 

med fysisk aktivitet kan en del problem knutna till ohälsa förebyggas (Folkhälsomyndigheten, 

2012). En hälsosam kost tillsammans med ett hälsosamt kostmönster, regelbunden fysisk 

aktivitet samt ibland farmakoterapi, är viktiga komponenter i diabetesbehandlingen (Evert, 

2013). Därtill är rökfrihet en central faktor (Toft, 2010).  
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Livsmedels- och kostrekommendationer vid diabetes 

Socialstyrelsen har, utifrån Livsmedelsverkets svenska näringsrekommendationer (SNR), 

skapat ett ramverk för vad som anses vara hälsosamma respektive ohälsosamma matvanor 

(Socialstyrelsen, 2011a). Den kost som rekommenderas vid diabetessjukdom skiljer sig inte 

nämnvärt från den allmänt rekommenderande (Toft, 2010). Runt om i världen finns många 

kost- och nutritionsrekommendationer knutet till diabetessjukdomen. Exempelvis har Evert et 

al. (2013) sammanställt en sådan kost- och näringsrekommendation. I Sverige har 

Socialstyrelsen utformat livsmedels- och kostrekommendationer för patienter med diabetes 

utifrån Livmedelsverkets rekommendationer. Livsmedel som rekommenderas är exempelvis; 

frukt, grönsaker, fullkornsprodukter, nötter (Kendall et al., 2010; Socialstyrelsen, 2011b; 

Evert et al., 2013), baljväxter och fisk (Socialstyrelsen, 2011b; Evert et al., 2013). Diabetiker 

bör konsumera kostfiber och fullkorn motsvarande minst den mängd fibrer vilken allmänt sett 

rekommenderas och kostfiber har associerats till bland annat förbättrad glykemisk kontroll, 

minskade riskfaktorer för CVD, förbättringar i kolesterolnivån samt till en lägre mortalitet hos 

personer med diabetes (Evert et al., 2013). Rekommendationer kring enskilda koster utan 

inbördes ordning: 

Traditionell diabeteskost utgår från de svenska kost- och näringsrekommendationerna riktade 

till den friska befolkningen. Kosten betonar dagligt intag av 500 gram frukt och grönsaker, 

fisk två till tre gånger i veckan, flytande margarin eller olja till matlagningen, 

fullkornsvarianter av bröd, flingor, gryn, ris och pasta, huvudsakligen nyckelhålsmärkta 

livsmedel samt måttlig alkoholkonsumtion. Att välja kolhydratrika livsmedel med lågt 

glykemiskt index betonas. Det finns vetenskapligt stöd för att en traditionell diabeteskost har 

en positiv inverkan på HbA1c och lipider samt främjar viktnedgång (Socialstyrelsen, 2011b).   

 

Traditionell diabeteskost med lågt glykemiskt index (GI) innehåller rikligt med bönor, linser, 

pasta, klibbfritt ris, korngryn samt bulgur och brödet innehåller hela korn samt lösliga fibrer. 

Stort intag av grönsaker och frukt med lågt GI såsom exempelvis äpple och apelsin.  I övrigt 

är kosten och effekterna av densamma gemensamma med ovan nämnda traditionella 

diabeteskost (Socialstyrelsen, 2011b).  

 

Måttlig låg kolhydratskost (LC) baseras på kött, fisk, skaldjur, ägg, grönsaker, baljväxter och 

vegetabiliska proteiner samt fett från olivolja och smör. Kosten innehåller 
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bland annat mindre socker, bröd, flingor, potatis, rotfrukter och ris än traditionell 

diabeteskost. Det finns vetenskapligt stöd för att en måttlig låg kolhydratkost har en 

positiv inverkan på HbA1c samt lipider och främjar viktnedgång (Socialstyrelsen, 2011b; 

Evert et al., 2013). 

 

Medelhavskost innehållande rikligt med frukt, baljväxter, grönsaker (minimalt bearbetade, 

helst säsongsfärska och lokalt odlade) och fisk samt sparsamt med rött kött. Huvudsaklig källa 

till lipider är enkelomättade fetter från olivolja och nötter medan intag av socker, bröd, 

flingor, rotfrukter och ris är mindre jämfört med i en traditionell diabeteskost nötter 

(Socialstyrelsen, 2011b; Evert et al., 2013). Medelhavskost kan reducera riskfaktorer för CVD 

(exempelvis blodtryck, lipider och triglycerider) hos diabetiker och leda till förbättringar i 

deras glykemiska kontroll. I kombination med olivolja eller nötter (blandade såsom valnötter, 

mandlar och hasselnötter) minskar därtill risken för CVD och stroke (Evert et al., 2013).  

 

Extrem låg kolhydratkost baseras huvudsakligen på kött, ägg, grönsaker och ost och 

kolhydraterna för 10-20 procent av det totala energiintaget. Kosten innehåller betydligt 

mindre socker, bröd, ris potatis och flingor. Därtill är intaget av fullkornsprodukter, bär, frukt, 

baljväxter, rotfrukter samt alkohol lägre än övriga rekommenderade koster (Socialstyrelsen, 

2011b; Evert et al., 2013). Det saknas i nuläget vetenskapligt underlag för att kunna bedöma 

denna kosts effekt vid diabetes.   

 

Fettsnål vegankost och vegetarisk kost är dieter utan inslag av animaliska produkter 

respektive kost utan livsmedel innehållande kött och inklusive eller exklusive ägg samt 

inklusive eller exklusive mejeriprodukter. Kosterna vilka inkluderar ett lägre intag av mättat 

fett och kolesterol samt ett högre intag av frukt, grönsaker, fullkorn och fibrer och 

sojaprodukter kan reducera kroppsvikt, förbättra den glykemiska kontrollen samt minska 

risken för kronisk sjukdom (Evert et al., 2013). 

 

Fettsnål kost (LF) fokuserar på frukt och grönsaker, stärkelse (bröd/kex, pasta, fullkorn, 

stärkelserika grönsaker), protein och lågfettprodukter. Totalt fettintag per dygn < 30 % av 

totalt energiintag och intag av mättat fett < 10 % per dygn. Det saknas i nuläget heltäckande 

vetenskapligt underlag för att kunna bedöma vilken effekt denna kost har vid diabetes. Studier 

visar dock att fettsnål kost kan leda till förbättrad glykemisk kontroll, minskade riskfaktorer 

för CVD och leda till viktnedgång (Evert et al., 2013).   
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En femtedel av Sveriges befolkning har ohälsosamma matvanor (Adolfsson, 2012). För en bra 

hälsoutveckling samt för ett bra välbefinnande är goda matvanor en av de viktigaste 

faktorerna, vilket gäller såväl i ett kort- som långsiktigt perspektiv (Folkhälsomyndigheten, 

2012; Folkhälsa, 2015). Vid diabetes typ 2 och diabetesbehandling är hälsosam kost och 

kostbehandling centralt. Kostbehandlingens syfte är att reducera kroppsvikt, stabilisera 

blodsocker och blodfetter, förbättra metabolkontrollen samt minska eventuella 

diabeteskomplikationer och senarelägger behovet av läkemedel (Socialstyrelsen, 2015b). Det 

optimala kost- och näringsintaget för viktreduktion hos diabetiker är ännu inte fastställt. För 

att uppnå viktminskning föreslås snarare en rad olika livsmedel vilka kan leda till minskat 

energiintag och viktreduktion (Evert et al., 2013). Utöver kostrådgivning kring livsmedels- 

och kostrekommendationer krävs att hälso- och sjukvården bistår med råd och information 

kring kostbehandling i form av bland annat regelbundna matvanor, kolhydratsräkning samt 

tallriksmodellen (Socialstyrelsen, 2011b). 

Egenvård  

Den största delen i diabetesbehandlingen utgörs av egenvård, vilket innebär åtgärder som 

patienten utför på egen hand (Wredling & Ahlin, 2005). Egenvårdsåtgärder knutet till diabetes 

kan exempelvis vara hur patienten hanterar sin medicinering eller kost (Agardh, Berne & 

Östman, 2005). Att utföra egenvård vid diabetes kan förbättra patientens hälsa och livskvalité 

samt minska risken för komplikationer knutet till sjukdomen (Socialstyrelsen, 

2015a). Egenvård definieras som de aktiviteter vilka patienten själv initierar och utför för att 

kunna sköta sina personliga behov samt uppnå god hälsa (Wredling & Ahlin, 2005; Edwall et 

al., 2010). En ytterligare definition av egenvård är individens förmåga att hantera symptom, 

behandling, fysiska och psykiska konsekvenser samt livsstilsförändringar i samband med 

kronisk sjukdom (Du & Yuan, 2010).  

 

Egenvård hos patienter med diabetes typ 2  

Egenvård handlar även om patientens uppfattning om den egna förmågan att kunna utföra 

egenvård samt hur patienten kan förändra sitt beteende. Om en patient uppfattar förändringar 

som skett på ett positivt sätt kan detta leda till en förbättrad hälsa (Collins, et al., 2009). Tilltro 

till den egna förmågan att kunna utföra egenvård skapas i patientens förståelse till densamma.  

Patienter med diabetes typ 2 fattar varje dag många beslut om hanteringen av sjukdomen. Att 

som patient kunna hantera och kontrollera sin sjukdom påverkas av såväl livsstilsfaktorer som 

farmakologisk behandling. Kontroll och hantering av sjukdomen blir ofta till stor del den 
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drabbades eget ansvar (Collins et al., 2009; Loveman, Frampton & Clegg, 2008). Förändring 

av livsstil och levnadsvanor är en mer eller mindre krävande process och diabetespatienten 

bär själv det huvudsakliga ansvaret att sköta egenvården på ett korrekt sätt, detta till exempel 

genom rätt livsstilsval (Bartol, 2012). Det är viktigt att patienten sätter upp strategier för att 

kunna utföra egenvården och på sikt uppleva framsteg och förbättringar i den egna hälsan 

(Collins et al., 2009). Den viktigaste faktorn i egenvården utgörs alltså av patienten själv 

(Jallinoja et al., 2007).  

Hälso- och sjukvårdens roll, egenvård och patientutbildning 

Majoriteten av patienterna med diabetes typ 1 behöver kontroll och vård via landstingens 

sjukhus, vilket även gäller de mer komplicerade fallen av diabetes typ 2. Den vanliga typen av 

diabetesanknuten vård för patienter med diabetes typ 2 sköts och tillhandahålls dock av 

primärvården (Socialstyrelsen, 2009) med lokala variationer kring organisationen (Toft, 2010; 

Wikblad, 2012). Diabetesvården bygger på teamarbete, där husläkare och 

distriktssjuksköterska/diabetessjuksköterska samt ibland ytterligare professioner ingår (dietist, 

sjukgymnast, fotterapeut). Diabetesteamets olika professioner har ett övergripande 

gemensamt mål och bidrar med sina specifika kunskaper vilket, ur personal- patient samt 

anhörigperspektiv, har visat dig vara gynnsamt (Wikblad, 2012).  

 

Sveriges nationella riktlinjer för diabetesvård betonar vikten av egenvård (Socialstyrelsen, 

2015a). Det är viktigt att patienter med diabetes får stöd av hälso- och sjukvården för att 

kunna utföra egenvårdsåtgärder (Almås, 2004; Socialstyrelsen, 2015a). Vårdpersonalen bör 

anpassa stödet till patienterna baserat på hur mycket ansvar patienten kan och är villig att ta 

(Collins et al., 2009) och att stärka patientens motivation kan vara en viktig uppgift för 

sjukvårdpersonalen (Eriksson et al., 2009). Diabetessjukdom och dess behandling kräver ett 

bra samspel mellan sjukvårdpersonalens insatser och patientens egenvård, detta för att livet 

skall fungera optimalt för patienten (Socialstyrelsen, 2015a; Nationella diabetesregistret, 

2015).   

 

Kvalificerad utbildning och rådgivning i diabetesvård bör erbjudas alla personer med 

nyupptäckt diabetes och kan ske individuellt alternativt i grupp. Även patienter med mångårig 

sjukdom kan erbjudas utbildning (Toft, 2010). Målet med patientutbildningen är att ge 

patienten goda förutsättningar att kunna utföra egenvård samt förbättra den egna hälsan och 

uppnå eller upprätthålla god livskvalité (Socialstyrelsen, 2015a). Syftet med patientutbildning 
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är också att patienten, genom ökad och förbättrad kunskap, färdigheter samt självförtroende, 

ska öka sina möjligheter att kunna ta större kontroll över sjukdomen vilket i förlängningen på 

olika sätt gynnar såväl patienten, hälso- och sjukvården och samhället (Almås, 2004; 

Loveman et al., 2008).  

 

Teoretisk ram  

Dorothea Orem fokuserar på patientens egenvård gällande att förbygga, återskapa, bygga samt 

upprätthålla hälsa och välbefinnande (Orem, 2001). Orems egenvårdsteori betecknas som en 

utvecklingsteori i och med att den största vikten läggs på människans förmåga till 

problemlösning. Orem menar att det finns objektiva krav på varje individ och att dessa krav 

varierar beroende på ålder, utveckling samt aktuell livssituation. Varje individ kan uppfylla 

nya egenvårdskrav och därmed är ett viktigt mål med omvårdnaden av patienten att bidra till 

att denna får nya kunskaper och färdigheter. Detta är viktigt eftersom patienten kan utföra 

egenvård även när livssituationen förändras. Teorin inriktar sig på förhållandet mellan 

människans egenvårdskapacitet samt de terapeutiska egenvårdskraven. Egenvårdskraven är 

nödvändiga för att främja normal funktion, välbefinnande samt hälsa hos individen. Brister i 

patientens egenvårdskapacitet ska kompenseras av sjuksköterskan när så är nödvändigt och 

möjligt (Kristoffersen, 2006).   

Problemformulering 

Det vetenskapliga underlaget är svagt och forskningen delvis otillräcklig gällande 

kostrådgivning vid diabetessjukdom (Socialstyrelsen, 2011b). Kunskapen och medvetenheten 

om kosten och dess betydelse samt effekt på sjukdomen varierar hos patienter med diabetes 

typ 2 samt hos prediabetiker. Hälso- och sjukvården har en betydande roll gällande att 

förmedla information om kosten vid olika sjukdomstillstånd, såsom vid diabetes typ 2, samt 

att stötta diabetespatienten till en väl fungerande egenvård. Egenvård utgör en mycket central 

roll hos patienterna (Edwall et al., 2010) och det är viktigt att dessa erhåller stöd av hälso- och 

sjukvårdspersonalen för att kunna fatta riktiga beslut kring aktuella egenvårdsåtgärder. 

Egenvården syftar till att kunna ge patienten möjlighet att hantera sin diabetessjukdom på ett 

optimalt sätt samt upprätthålla god livskvalité. Sveriges nationella riktlinjer för diabetesvård 

betonar vikten av egenvård vid behandlingen av diabetessjukdom. Att utföra egenvård vid 

diabetes typ 2 kan förbättra patientens hälsa och livskvalité samt minska risken för sena 

komplikationer och ytterligare sjukdom. Förekomsten av diabetes typ 2 ökar kraftigt i Sverige 

liksom i världen och samhällets kostnader för hälso- och sjukvården med den. Utifrån ett 
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samhällsperspektiv finns mycket att vinna på att hälso- och sjukvården kan erbjuda effektiva 

behandlingsmetoder samt att densamma arbetar preventivt för att dels begränsa sjukdomens 

utveckling, dels minimera incidensen av sjukdomen (Agardh, 2010). I förlängningen minskar 

därmed belastningen på hälso- och sjukvården vilket även leder till minskade 

samhällskostnader (Socialstyrelsen, 2015a). 

 

Syfte   

Syftet med studien är att undersöka vilken typ av kost och kostutbildning som kan ha 

hälsofrämjande effekt och gynna egenvården hos patienter med diabetes typ 2. 

 

Frågeställningar  

1. Vilken typ av kost kan ha hälsofrämjande effekt och gynna egenvården vid diabetes typ 2?  

2. Vilken typ av kostutbildning kan påverka egenvården hos patienter med diabetes typ 2?  

METOD  

Design  

En litteraturstudie. Syftet med en litteraturöversikt är att skapa en samlad bild av 

forskningsläget i ämnet samt förvärva underlag med målet att kunna utföra evidensbaserad 

vård (Henricson, 2012). En litteraturstudie kan bekräfta alternativt dementera annan forskning 

och utifrån litteraturstudiens resultat kan forskaren dra en eller flera slutsatser (Polit & Beck, 

2012).  

 

Sökstrategi  

Databaser                                                                                                                                                                 

Litteratursökningar gjordes i de medicinska databaserna PubMed och CINAHL (Cumulative 

Index of Nursing and Allied Health). PubMed är bred databas som täcker ämnesområdena 

medicin och omvårdnad medan CINAHL är specialiserad på omvårdnadsforskning (Forsberg 

& Wengström, 2008). 

Sökord                                                                                                                                   

Sökorden som användes vid litteratursökningen var; diabetes type 2, Hba1c, diet, dietary 

advice, primary care, self-care, dietary guidelines, dietary. 
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Inklusionskriterier                                                                                                                    

För att besvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar användes urvalsbegränsningar: 

originalartikel, full text och artiklar inte äldre än tio år. Inkluderade artiklar skulle vara 

kostnadsfria inom ramen för Uppsala universitet samt publicerade på engelska. Författarnas 

mål var att inkludera 10-20 artiklar, kvantitativa och/eller kvalitativa, till studien med relevans 

för studiens syfte och frågeställningar med hög- eller medelhög kvalité (se kvalitetsanalys). 

Populationen i fokus för studien var vuxna (över 18 år) med diabetes typ 2 alternativt 

prediabetes. En av de studier som inkluderades i litteraturstudien var dock utförd på individer 

utan diabetes, men i riskzonen för sjukdomen. Studien inkluderas då den ansågs ha relevans 

för ämnesområdet.   

 

Tillvägagångssätt                                                                                                                              

Genom granskning av titlar och abstract genomfördes ett första urval. I tabell 1 redovisas 

databasernas beskrivning, artikelsökningarnas datum, aktuella sökord, antal artikelträffar, 

antal lästa abstrakt samt antal utvalda artiklar. Artiklar som inte uppfyllde studiekriterierna 

samt artiklar vilka inte passade litteraturstudiens syfte och frågeställningar exkluderades. 

Samtliga av studiens inkluderade artiklar utvaldes från databasen Pubmed. Sökningarna i 

CINAHL, vilka huvudsakligen utfördes efter genomförda sökningar i Pubmed, resulterade till 

viss del i samma artikelträffar som i motsvarande sökningar utförda i Pubmed. Därtill 

resulterade inte sökningarna i CINAHL till artikelträffar vilka överensstämde med 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar.  

Tabell 1: Litteratursökningens urvalsprocess 

Databas Datum Sökord   Antal träff Antal lästa 

abstrakt 

Utvalda artiklar 

Pubmed  150905 HbA1c, diabetes 

type 2, diet 

164 21 5   

Pubmed 150915 Diabetes type 2, 

dietary advice, 

diet 

19 20 3 

Pubmed  150922 Diabetes type 2, 

hbA1c, diet, self-

care 

33 20 2 

Pubmed 150922 Diabetes type 2, 

diet, self-care  

59 30 1 

CINAHL 150923 Diabetes type 2, 

diet, self-

management 

44 35 0 

Pubmed  150928 Diabetes type 2, 

dietary 

454 88 3 
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Pubmed 150929 Diabetes type 2, 

dietary 

guidelines  

23 8 2  

Pubmed  150929 Diabetes type 2, 

diet, self- care 

59 20 2  

CINAHL 150929 Diabetes type 2, 

dietary advice, 

diet 

17 6 0 

CINAHL 150930 Diabetes type 2, 

health diet, 

education, self- 

management 

27 10 0 

 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys        

Efter avslutad litteratursökning utvaldes artiklar med relevanta titlar samt sammanfattning.   

Utifrån artiklarnas sammanfattning bedömdes därefter deras relevans för litteraturstudien. 

Artiklarna lästes därefter snabbt igenom i full text för att bringa klarhet i om de besvarade 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. De artiklar vilka bedömdes besvara studiens syfte 

utvaldes för kvalitetsgranskning. För att bedöma artiklarnas kvalitet utfördes 

kvalitetsgranskning enligt Willman et al. (2006), se bilaga 1. Vid kvalitetsgranskningen av 

artiklarna skedde poängsättning av desamma genom utvärdering av artiklarnas kvalitet. 

Poängsättning av respektive artikel skedde genom att litteraturstudiens författare svara ja 

alternativt nej på tolv frågor knutna till artiklarnas innehåll, detta utifrån ett 

granskningsprotokoll (se bilaga 1). Utifrån granskningsprotokollet gavs artiklarna en poäng 

för respektive jakande svar medan respektive nej-svar alstrade noll poäng varpå artikelns 

sammantagna poäng adderades. För att en artikel skulle uppnå medelhög kvalitet krävdes 

sammanlagt sju till nio poäng och för att nå hög kvalitet krävdes att artikeln hade sammanlagt 

tio till tolv poäng. Kvalitetsgranskningen resulterade i 18 kvantitativa originalartiklar av 

medelhög eller hög kvalitet vilka inkluderades i litteraturstudien.  

Resultatanalys  

Initialt var målet att samtliga inkluderade artiklar skulle besvara såväl litteraturstudiens syfte 

som två frågeställningarna. Då det tidigt framgick att detta mål inte var nåbart justerades detta 

och artiklar inkluderades vilka besvarade studiens frågeställningar var för sig i syfte att kunna 

besvara litteraturstudiens syfte. Utifrån studiens syfte och frågeställningar sorterades de 18 

inkluderade artiklarna i tre teman; hälsofrämjande kost, kost som gynnar egenvård och 

kostutbildning. Tolv artiklar besvarade studiens första frågeställning; elva av dessa behandlar 
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hälsofrämjande kost och den tolfte behandlar kost som gynnar egenvård. Övriga sex artiklar 

besvarade studiens andra frågeställning rörande kostutbildning som påverkar egenvård. 

Studiens inkluderade artiklar presenteras och beskrivs i detalj i tabellform under rubrikerna: 

författare/år/land, titel, syfte, metod, deltagare/bortfall, resultat och kvalitet, se bilaga 2 

(Willman et al., 2006). Studiens resultat presenteras även i löpande text. 

 

Forskningsetiska överväganden 

En litteraturstudie kräver ingen etisk prövning men det är viktigt att i en sådan studie 

inkludera studier med etiskt tillstånd. Etiska överväganden bör göras vid urval och resultaten 

kommer att presenteras oavsett om de strider mot författarnas åsikter och förväntningar 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

 

RESULTAT 

 

Litteraturstudiens resultat grundar sig på kvantitativa vetenskapliga artiklar av hög eller 

medelhög kvalitet vilka publicerats mellan åren 2009 och 2015 (se bilaga 2). Totalt 

inkluderades 18 artiklar till denna litteraturstudie; fyra av artiklarna är från Japan, tre vardera 

från USA respektive Storbritannien, två vardera från Sverige respektive Danmark och en 

vardera från Iran, Italien, Australien och Spanien. Av samtliga inkluderade artiklar är 15 

randomiserade kontrollerade studier (RCT), en tvärsnittsstudie och två kohortstudier. 

Populationen i fokus för studien var vuxna (över 18 år) med diabetes typ 2, prediabetes eller 

patienter i riskzonen för diabetes typ 2. Detaljerad artikelbeskrivning finns sammanfattat i 

bilaga 2.  

Hälsofrämjande kost vid diabetes typ 2 

Medelhavskost 

Två studier som studerade effekterna med medelhavskost (Esposito et al., 2009; Salas-salvado 

et al., 2011) visade på positiva hälsoeffekter. Esposito och medförfattare (2009) påvisade 

viktnedgång samt förbättrad glykemisk kontroll (reducerade HbA1c-värden samt faste-P-

glukos) och minskat behov av medicinsk behandling. I jämförelse med en LF-diet påvisades 

en medelhavskost leda till mer gynnsamma förändringar av den glykemiska kontrollen och 

riskfaktorer för CVD samt minskat behov av medicinsk diabetesbehandling hos typ 2-

diabetiker. Salas-salvado och medförfattare (2011), som studerade medelhavskostens effekt 

på icke-diabetiker i riskzonen för diabetessjukdom, påvisade en markant minskad incidens för 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esposito%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19721018
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diabetes typ 2. Medelhavskosten innehållande nötter eller olivolja resulterade i mindre 

insjuknande i diabetes typ 2 jämfört med intag av LF-diet hos dessa individer.   

 

Fettsnål kost 

Två studier som studerade effekterna av LF-diet (Esposito et al., 2009; Guldbrand et al., 

2012a) visade på positiva effekter såsom exempelvis viktnedgång samt reducerade HbA1c-

värden och minskat behov av medicinsk behandling. I studien av Esposito et al. (2009) 

framkom vidare att diabetikernas faste-P-glukosvärden reducerades samt att antalet deltagare 

vilka uppnådde American Diabetes Associations (ADA) tre målvärden för HbA1c, blodtryck 

och LDL-kolesterol ökade. Därtill reducerades deltagarnas totala kolesterolnivåer. Salas-

salvado och medförfattare (2011) påvisade i sin studie att en LF-diet ledde till en betydande 

minskad incidens för diabetes typ 2 hos icke-diabetiker i riskzonen för sjukdomen. Jämfört 

med intag av medelhavskost innehållande olivolja eller nötter resulterade en LF-diet i större 

incidens i diabetes typ 2 hos deltagarna.  

 

Fettsnål vegankost respektive traditionell diabeteskost 

När en fettsnål vegankost jämfördes med en traditionell diabeteskost påvisades att 

vegankosten ledde till flera och större hälsorelaterade förbättringar i jämförelse med den 

traditionella diabeteskosten. Bland annat var vegankosten i jämförelsen mer effektiv gällande 

att förbättra den glykemiska kontrollen, såsom exempelvis HbA1c, samt lipidnivåer hos 

diabetiker. Dessutom medförde vegankosten större minskningar i totalkolesterolvärde samt 

LDL-kolesterol jämfört med den traditionellt rekommenderade diabeteskosten. Båda koster 

ledde till betydande och långsiktiga viktminskningar hos deltagarna relaterat till ett förändrat 

energiintag, med något större viktreduktion i vegangruppen (Barnard et al., 2009). 

 

Kolhydratskost 

Flera studier påvisade att LC-diet minskade HbA1c-värdet hos patienter med diabetes typ 2 

(Guldbrand et al. 2012a; Tay et al., 2015; Saslow et al., 2014; Yamada et al., 2014). Studier 

påvisade även att LC-dieten ledde till viktminskning (Guldbrand et al., 2012a; Tay et al., 

2015; Saslow et al., 2014). Tay et al. (2015) undersökte effekten av en LC-diet tillsammans 

med ett högt intag av omättat fett samt lågt intag av mättat fett och påvisade minskning i 

faste-P-glukos samt stabiliserat blodglukos hos studiedeltagarna. Samma studie, liksom även 

Guldbrand et al. (2012a), påvisade även diabetikernas reducerade behov av medicinsk 

diabetesbehandling. Guldbrand et al. (2012a), Tay et al. (2015) liksom Yamada et al. (2014) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esposito%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19721018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esposito%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19721018
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visade i sina respektive studier att LC-diet ledde till avsevärda förbättringar i diabetikerna 

lipidvärden, totalkolesterol samt HDL-kolesterol. Guldbrand och medförfattare (2012a) 

visade i sin studie att LC-dieten i en jämförelse med en LF-diet resulterade i större 

förbättringar i HDL-kolesterol samt ledde till minskat insulinbehov. Tay och medförfattare 

(2015) påvisade i sin studie att LC-dieten ledde till större förbättringar i diabetikernas 

lipidvärde, faste-P-glukos samt en större reduktion i deltagarnas behov av diabetesmedicin 

jämfört med diabetiker vilka intog en HC-diet. Yamada och medförfattare (2014) påvisade att 

en LC-diet i jämförelse med en diet med kalorirestriktion ledde till liknande positiva 

hälsoförbättringar i form av viktnedgång, förbättringar i glykemisk kontroll och BMI liksom i 

blodtryck. Däremot resulterade LC-dieten i större förbättringar gällande totalkolesterolvärde 

jämfört med en diet med kalorirestriktion.    

Saslow och medförfattare (2014) påvisade i en studie att en diet innehållande ett lagom 

kolhydratsinnehåll tillsammans med kalorirestriktion (MCCR) inte påverkade diabetikernas 

genomsnittliga HbA1c- värde men däremot ledde till betydande viktminskning. Tay och 

medförfattare (2015), som istället undersökte effekten av en diet bestående av hög 

kolhydratsmängd tillsammans med lågt fettinnehåll (HC-diet) hos typ 2-diabetiker, påvisade 

en signifikant minskning i HbA1c och faste-P-glukos samt stabiliserat blodglukos. Därtill 

förbättrade HC-dieten diabetikernas lipidvärden, ledde till minskat behov av 

diabetesmedicinering samt ledde till viktreduktion (Tay et al., 2015). 

 

Kostfiber 

Intag av kostfiber var associerat med bättre glykemisk kontroll och gynnsammare 

kardiovaskulära riskfaktorer (inklusive bukfetma, högt blodtryck och metabolt syndrom) 

tillsammans med förbättrad insulinkänslighet och minskad högrisk CRP (C-reaktivt protein, 

snabbsänka) hos patienter med diabetes typ 2 (Fujii et al., 2013). Tanaka et al. (2013) visade i 

sin studie att ett ökat kostfiberintag, särskilt löslig fiber samt grönsaks- och fruktintag, kunde 

associeras till en lägre risk för stroke.  

Frukt 

Christensen et al. 2013 påvisade i en studie en signifikant minskning i HbA1c-värde hos typ 

2-diabetiker som en följd av konsumtion av lågt respektive högt fruktintag. Oavsett ett lågt 

eller högt fruktintag, vid sidan av övrig kost, resulterade fruktintaget i viktminskning samt en 

signifikant minskning av deras midjeomfång. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/C-reaktivt_protein
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Pistaschmandel  

Parham och medförfattare (2014) påvisade att regelbundet intag av pistaschmandel verkade 

gynnsamt på personer med typ 2-diabetes. Ett regelbundet tillskott av pistaschnöt, rik på 

omättat fett samt enkel- och fleromättade fettsyror, ledde till en markant minskning av såväl 

HbA1c som faste-P-glukos. Ett tillägg av pistagenöt i kosten, exempelvis som ett mellanmål, 

visade sig ha flertalet positiva effekter på diabetikernas glykemiska kontroll, blodtryck, 

övervikt samt inflammationsmarkörer. I en studie av Salas-salvado et al. (2011), där en 

medehavskost kombinerades med nötter, påvisades en avsevärt minskad incidens för typ 2 

diabetes.  

Kost som gynnar egenvården vid diabetes typ 2 

Endast en studie, av Guldbrand et al. (2012b), besvarade frågeställningen om vilken typ av 

kost som gynnar egenvården hos patienter med diabetes typ 2. Studien påvisade att patienter 

som intog en LF-diet eller en LC-diet hade liknande tankar och känslor. Dieterna påverkade 

patienternas egenvård, detta exempelvis genom att förändra deras kostmönster och 

kostkvalitet. Bland annat ledde detta till att studiedeltagarna med LC-diet hade svårt att ersätta 

kolhydrater såsom pasta och potatis.  Deltagarna med LF-diet upplevde däremot att dieten var 

lätt att följa. I båda dietgrupperna upplevde deltagarna dock vardagsrelaterade svårigheter 

knutet till kosten och det svåra uppstod i samband med socialt umgänge. Både grupperna 

upplevde stöd av familjen som positivt.  

 

Kostutbildning som påverkar egenvården vid diabetes typ 2 

Flera studier visade att olika sorters kostutbildning, renodlad eller som en del av en 

livsstilsutbildning, på olika sätt och i olika utsträckning påverkade och hade effekt på typ 2-

diabetikers egenvård och hälsa (Long et al., 2014; Adachi et al., 2013; Maindal et al., 2012; 

Savory et al., 2013; Miller et al., 2014; Thomson et al., 2014). Thompson et al. (2014) visade i 

sin studie att typ 2-diabetiker vilka fått en mer intensiv och motiverande kostutbildning 

genererade stora positiva hälsorelaterade förändringar jämfört med sedvanlig diabetesvård och 

utbildning. Förutom viktreduktion skedde förbättringar i studiedeltagarnas HbA1c-nivå, 

insulinresistens (HOMA-IR) samt sICAM-1 (markör för vaskulär risk). Därtill förbättrades 

deras CRP- nivåer jämfört med patienter vilka erhållit sedvanlig diabetesvård och utbildning. 

Samma studie påvisade att kostutbildning kombinerat med ökad fysisk aktivitetsnivå 

resulterade i liknande positiva hälsoeffekter. Long et al. (2014) visade i sin studie att 

kostbildning, som en del av livsstilsutbildning, hos nydiagnostiserade typ 2-diabetiker 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Savory%20LA%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Thompson%20D%5Bauth%5D
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resulterade i förändrade hälsobeteenden. Exempelvis minskade deras alkohol-, energi- och 

fettintag, vilket resulterade i minskade HbA1c-värden och genomsnittskolesterol samt BMI 

och reducerade risken för CVD. 

 

Adachi och medförfattare (2013) undersökte traditionell diabetesutbildning innehållande 

kostutbildning i form av dietistinformation med en mer intensiv och strukturerad 

individbaserad livsstilsutbildning- SILE- och påvisade betydande hälsoförbättringar. 

Exempelvis minskade diabetikernas HbA1c-värden med störst minskning i SILE-gruppen. 

Deltagarnas energiintag minskade och deras kostkvalitet förbättrades. Tendenser till 

förbättringar, dock ej statistiskt signifikant fastställda, i diabetikernas faste-P-glukos, BMI, 

blodtryck, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol samt totalkolesterol. Maindal et al. (2012) utförde 

en liknande studie där effekten av sedvanlig diabetesvård och utbildning jämfördes med 

hälsoupplysningsprogrammet- ”Redo att agera”- vilken bland annat innehöll kostutbildning i 

form av dietistledda gruppmöten. Studien påvisade långsiktiga förbättringar i diabetikernas 

kostintag och kostkvalitet, med störst kostförbättringsresultat hos deltagarna i ”Redo att 

agera”. 

 

Liknande resultat sågs i studien av Savory och medförfattare (2013) som bekräftar att intensiv 

livsstilsutbildning, bland annat innehållande kostutbildning, på ett betydande sätt förbättrade 

diabetikers kostkvalitet samt kostbeteende. Bland annat ökade studiedeltagarnas intag av 

frukt, grönsaker och fibrer. Betydande minskningar av såväl energi-, fett- som saltintag ledde 

till minskningar i HbA1c-värde parallellt med reducerade midjemått hos studiedeltagarna. 

Därtill resulterade utbildningen i minskat totalkolesterol samt modellerad risk för CVD och 

förbättringar i deltagarnas kostvanor förknippades med små minskningar i risken för CVD, 

oberoende av förändringar i hjärtskyddande medicinering och fysisk aktivitet.  

 

Miller och medförfattare (2014) jämförde effekten av två vitt skilda livsstilsutbildningar med 

fokus på kost, kostbeteende samt kosthantering hos typ 2-diabetiker. En ”Mindful-äta”-

intervention (MB-EAT-D), vars deltagare med hjälp av ökad teorikunskap samt 

meditationsövningar (Mindfulness) förväntades förbättra sina tankar och känslor knutna till 

kost, kosthantering och kostbeteende samt främja viktnedgång, jämfördes med 

egenvårdsutbildningen- ”Smarta val” (SC)- med fokus på att ge ökad kunskap och 

självförmåga samt förmåga till individuell måluppsättning i syfte att förbättra 

studiedeltagarnas kost och kostintag. MB-EAT-D ledde till en signifikant ökning i 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Savory%20LA%5Bauth%5D
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medvetenhet (”mindfulness”) knutet till ätandet, ökad kognitiv kontroll och uppmärksamhet 

samt känslighet för hunger likväl som ökad förmåga att kunna observera och registrera 

dagliga erfarenheter. Deltagarnas ökade kognitiva kontroll associerades till en ökad 

konsumtion av frukt och deras ökade känslighet för hunger samt ökade uppmärksamhet och 

medvetenhet knutet till ätandet var tydligt associerat till en förändrad grönsakskonsumtion. 

Viktnedgång skedde hos studiedeltagarna och deras förändrade kroppsvikt var på ett 

signifikant sätt associerat med förändringarna i deras kognitiva kontroll samt ökade 

självförmåga knutet till hunger och ätande. Förändrad kostkvalitet liksom viktnedgång skedde 

även hos diabetiker som genomgick SC-utbildning och förändringen i deras kroppsvikt var på 

ett signifikant sätt associerat med förändringarna i deras självförmåga att övervinna hindren 

för att utföra diabetesanknuten egenvård.  

DISKUSSION 

Litteraturstudien resulterade i tre huvudteman, samtliga relevanta i behandlingen av diabetes 

typ 2; hälsofrämjande kost, kost som gynnar egenvården samt kostutbildning som påverkar 

egenvården. Litteraturstudien visar att medelhavskost, LF-diet, LC-diet, fettsnål vegankost 

samt kostfiber har hälsofrämjande effekt vid diabetes typ 2. LF-diet och LC-diet kan ha 

gynnsam effekt på patienters egenvård vid diabetes typ 2. Intensiv kostutbildning, enskild 

alternativt inom ramen för en livsstilsutbildning, påverkar egenvården hos patienter med 

diabetes typ 2. Vidare forskning inom ämnesområdet efterfrågas. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat påvisade att olika sorters kostutbildning, enskilt alternativt som en 

del av en livsstilsutbildning, påverkade egenvården och hälsan hos patienter med diabetes typ 

2 (Thompson at al., 2014; Long et al., 2014; Adachi et al., 2013; Maindal et al., 2012; Savory 

et al., 2013; Miller et al., 2014). Oavsett vilken sorts kostutbildning som diabetespatienterna 

erhållit; renodlad kostutbildning, kostutbildning inom ramen för traditionell diabetesvård eller 

intensiv kostbildning inom ramen för livsstilsutbildning, ledde samtliga patientutbildningar 

till hälsoförbättringar såsom viktnedgång och förbättrad glykemisk kontroll. Patient- 

utbildningarna ökade på olika sätt patienternas kunskap och förståelse knutet till kost och 

kostvanor vilket ledde till ökade och förbättrade förutsättningar för desamma att utföra 

egenvård och därigenom förbättra sin hälsa. Egenvård är centralt i diabetesbehandlingen och 

syftar till att patienten själv utför egenvårdsåtgärder knutet till diabetessjukdomen (Wredling 

& Ahlin, 2005) i syfte att uppnå god hälsa (Wredling & Ahlin, 2005; Edwall et al., 2010). 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Thompson%20D%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Savory%20LA%5Bauth%5D
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Detta betonas även i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård (Socialstyrelsen, 

2015a) och det är viktigt att diabetespatienten får stöd av hälso- och sjukvården för att kunna 

utföra egenvårdsåtgärder (Almås, 2004; Socialstyrelsen, 2015a). Patienten är central i 

diabetesbehandlingen och har ytterst ansvar för den egna hälsan. För att på ett bra sätt kunna 

utföra den egenvård vilken sjukdomen kräver måste patienten dels ha förståelse för 

sjukdomen och dess behandling, dels ha förståelse och insikt om den egna förmågan. 

Patienters förmåga att utföra egenvård varierar mycket vilket ställer stora krav på hälso- och 

sjukvården att kunna individanpassa den vård och behandling som ges. För att på ett bra sätt 

kunna utföra egenvård är det viktigt att patienten sätter upp strategier, detta för att på sikt 

förbättra den egna hälsan (Collins et al., 2009). Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att 

stödja patienten i detta arbete. 

 

Litteraturstudien visar att intensiv kostutbildning, som en del av en livsstilsutbildning, 

resulterade i betydande hälsoförbättringar hos patienter med diabetes typ 2 såsom exempelvis 

förbättrade kostvanor och förbättrad kostkvalitet (Savory et al., 2013; Adachi et al., 2013; 

Maindal et al., 2012; Miller et al., 2014). Dessutom visade litteraturstudien att intensiv 

kostutbildning, renodlad eller som en del i en intensiv livsstilsutbildning, hade större positiva 

effekter på patienternas egenvård och hälsa jämfört med kostutbildning inom ramen för 

traditionell diabetesvård (Adachi et al., 2013; Maindal et al., 2012; Thomson et al., 2014). 

Patientutbildning bör erbjudas alla personer med nyupptäckt diabetes liksom patienter med 

mångårig sjukdom (Agardh, 2010). Utbildningen åsyftar att öka patientens möjligheter att 

kontrollera sjukdomen, detta genom ökad och förbättrad kunskap, färdigheter samt 

självförtroende (Almås, 2004; Loveman, et al., 2008) för att kunna utföra egenvård och 

förbättra den egna hälsan (Socialstyrelsen, 2015a).   

 

Litteraturstudien resulterade i endast en artikel vilken behandlar kost som gynnar patienters 

egenvård. Guldbrand och medförfattare (2012b) påvisade i sin studie att kosten, här i form av 

LF-diet och LC-diet, påverkade patienternas egenvård positivt. Exempelvis ledde dieterna till 

flera positiva förändringar knutet till patienternas kostvanor och kostkvalitet vilket resulterade 

i hälsofrämjande effekter såsom viktnedgång och förbättrad glykemisk kontroll. Egenvård är 

centralt i diabetesbehandlingen varför en hälsosam kost tillsammans med ett hälsosamt 

kostmönster är viktiga komponenter i behandlingen (Toft, 2010; Evert, 2013). Av de koster 

vilka undersöktes i studien återfinns LC-dieten bland Socialstyrelsens kostrekommendationer 

vid diabetes typ 2 (Socialstyrelsen, 2011b). Även Evert et al. (2013) rekommenderar LC-kost 
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men också LF-kost. Någon renodlad LF-kost finns dock inte i Socialstyrelsens 

kostrekommendationer (Socialstyrelsen, 2011b). Vid kostbehandling är det viktigt att 

patienten, för att nå ett bra resultat, har förmåga att kunna följa den kost och de specifika 

kostråd som rekommenderas (Evert et al., 2013). Studiedeltagarna i studien av Guldbrand et 

al. (2012b) upplevde svårigheter att avstå från vissa livsmedel, såsom exempelvis 

kolhydratrika livsmedel, vilket påverkade deras egenvård och hälsa. För att kunna utföra 

egenvårdsåtgärder är viktigt att diabetespatienter erbjuds stöd av hälso- och sjukvården 

(Almås, 2004; Socialstyrelsen, 2015a). Dessutom är viktigt att patienterna erhåller stöd från 

familj och övrig omgivning. Detta bekräftas av Guldbrand et al. (2012b) som påvisade att 

diabetikerna i studien upplevde vissa svårigheter knutet till kosten och det svåra uppstod 

framförallt i samband med socialt umgänge.  

Egenvård kan ha stor betydelse för patienters hälsa och välbefinnande. Litteraturstudien 

påvisade att kosten på olika sätt kan påverka egenvården. Flertalet koster och livsmedel 

påvisades ha positiv hälsofrämjande effekt i form av exempelvis förbättring och normalisering 

av diabetikernas glykemiska kontroll och lipidvärden, reducering av deras vikt och BMI samt 

minskade risken för ytterligare komplikationer och sjukdom knutet till diabetes typ 2. Därtill 

påvisades att kosten i vissa fall kunna minska incidensen för diabetes typ 2. Detta påvisades i 

litteraturstudiens samlade resultat där bland annat intag av medelhavskost (Esposito et al., 

2009; Salas-salvado et al., 2011), LF-diet (Esposito et al., 2009; Guldbrand et al., 2012a; 

Salas-salvado et al., 2011), LC-diet (Guldbrand et al., 2012a; Tay et al., 2015; Saslow et al., 

2014; Yamada et al., 2014) och kostfiber (Fujii et al., 2013; Tanaka et al., 2013; Christensen 

et al., 2013) resulterade i flertalet hälsofrämjande effekter hos patienterna. Även ett enskilt 

livsmedel såsom pistaschmandel hade flertalet hälsofrämjande faktorer (Parham et al., 2014) i 

samma patientgrupp. Studiernas resultat harmonierar i stort med Socialstyrelsens livsmedels- 

och kostrekommendationer vid diabetes liksom rekommendationer av Evert et al. (2013) vilka 

framhåller att såväl medelhavskost, extrem och måttlig LC-kost, kostfiber samt ett enskilt 

livsmedel som pistaschmandel är hälsofrämjande vid diabetes typ 2 (Socialstyrelsen, 2011b; 

Evert et al., 2013; Kendall et al., 2010).   

Esposito et al. (2009) och Guldbrand et al. (2012a) påvisade i sina respektive studier flertalet 

hälsofrämjande effekter när patienter med typ 2-diabetes intog en LF-diet. Studiernas resultat 

bekräftar Evert och medförfattares (2013) kostrekommendation av en LF-kost. I 

Socialstyrelsens livsmedels- och kostrekommendation vid diabetes finns däremot ingen 

kostrekommendation rörande en renodlad LF-kost. Däremot rymmer samma 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esposito%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19721018
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esposito%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19721018
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rekommendationer kostråd om fettkvalitet och fettintag i enskilda livsmedel såsom nötter och 

fisk samt som en del i vissa koster vilka rekommenderas; medelhavskost, traditionell 

diabeteskost, traditionell diabeteskost med lågt GI samt måttlig låg kolhydratkost 

(Socialstyrelsen, 2011b). Att Socialstyrelsen saknar rekommendation om en renodlad LF-kost 

samtidigt som litteraturstudiens resultat påvisat flera hälsofrämjande effekter hos diabetiker 

vilket i stort överensstämmer med rekommendationen av Evert et al. (2013) är kanske ett 

resultat av att dagens forskningsläge delvis är ofullständigt och att flera studier pågår. Kanske 

finns ytterligare anledningar till att Socialstyrelsen inte rekommenderar en LF-kost. 

Exempelvis kan en LF-kost möjligtvis på sikt leda till negativa effekter på hälsan alternativt 

kan det uppstå svårigheter för individen att på ett korrekt sätt kunna följa och tillgodogöra sig 

kosten?  

 

Egenvård är centralt och gynnar patienter med diabetes. Egenvård är den del av 

diabetesbehandlingen som patienten utför på egen hand. Egenvårdsåtgärder är de aktiviteter 

som patienten själv initierar och utför för att kunna uppnå god hälsa och kunna sköta sina 

personliga behov (Wredling & Ahlin, 2005; Edwall et al. 2010). Åtgärder kan exempelvis 

utgöras av att hantera kost och medicinering knutet till diabetessjukdomen (Agardh, Berne & 

Östman, 2005). Dessa åtgärder leder på sikt till en förbättrad livskvalité och hälsa samt en 

minskad risk för diabeteskomplikationer (Socialstyrelsen, 2015a). Orem (2001) fokuserar i sin 

egenvårdsteori på patientens förmåga att förebygga, återskapa, bygga samt upprätthålla hälsa 

och välbefinnande (Orem, 2001). Utifrån denna egenvårdsteori kan sägas att patienten, genom 

en förbättrad kost och en god kosthållning, kan uppnå hälsofrämjande effekter såsom 

exempelvis viktreduktion, förbättrad glykemisk kontroll samt minskat behov av medicinering. 

Detta var tydligt i studien av Thompson och medförfattare (2014) vilken belyste hur patienter 

med diabetes typ 2 vilka utförde egenvård i form av kostbehandling, efter erhållen 

kostutbildning, genererade betydande positiva hälsofrämjande effekter. Samma studie 

påvisade att kostbehandling i kombination med ökad grad av fysisk aktivitet resulterade i 

liknande positiva hälsoeffekter (Thomson et al., 2014). Studien bekräftar således kostens och 

kostbehandlingens stora betydelse i diabetesbehandlingen. Kostvanor och kostutbildning, på 

olika sätt och i olika utsträckning, påverkade egenvården och hälsan hos patienter med 

diabetes typ 2. Orem (2001) beskriver i sin egenvårdsteori att det är just patientens hälsa och 

välbefinnande som egenvården ska inrikta sig på. Vid en förändrad livssituation, såsom vid 

diabetessjukdom eller vid risk för densamma, kan patienten i strävan att uppnå hälsa och 

välbefinnande, uppfylla nya egenvårdskrav. Exempelvis påvisade litteraturstudien hur 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Thompson%20D%5Bauth%5D
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diabetespatienter förändrade sina kostvanor och kostintag efter att ha erhållit kostutbildning 

av olika slag. Enligt Kristoffersen (2006) ska brister i patientens egenvårdskapacitet 

kompenseras av sjuksköterskan. Socialstyrelsen betonar också vikten av att diabetespatienten 

får stöd av hälso- och sjukvården för att kunna utföra egenvårdsåtgärder och att stödet bör 

individuellt anpassas (Almås, 2004; Socialstyrelsen, 2015a). Hälso- och sjukvårdspersonal, 

exempelvis sjuksköterskan, har en central roll i diabetesteamet gällande att stödja och 

handleda patienten så att denna kan utföra egenvård i vardagen på ett optimalt sätt. Viktigt är 

att sjuksköterskan, liksom övriga professioner i diabetesteamet, över tid finns som stöd för 

patienten då livsstilsbehandling och livsstilsförändring kan ta lång tid. Då diabetes typ 2 är en 

kronisk sjukdom krävs ofta en livslång behandling. Förut att det är viktigt för diabetiker att i 

sin sjukdom få stöd från hälso- och sjukvården är stöd från familj och närstående 

betydelsefullt vilket Guldbrand och medförfattare (2012b) påvisade sin studie.  

 

Att tillhandahålla individuellt anpassad diabetesvård, exempelvis i form av kontinuerlig 

kostutbildning och livsstilsutbildning, har visat sig vara effektivt för att förbättra patienters 

hälsa men kräver samtidigt stora resurser från hälso- och sjukvården. Litteraturstudien påvisar 

tydligt att flera av de mer intensiva kostutbildningarna hade större positiv effekt på 

diabetikernas egenvård och hälsa jämfört med kostutbildningar inom ramen för traditionell 

diabetesvård. Kanske är det så att mer stöd och uppföljning från hälso- och sjukvårdens sida 

underlättar för patienten att kunna förstå och följa de råd och rekommendationer som följer 

med utbildningen vilket leder till bättre resultat i patienternas egenvård och hälsa. Samtidigt 

tar en intensivare utbildning troligtvis mer resurser i anspråk vilket kan vara en trolig 

förklaring till att hälso- och sjukvården i regel erbjuder en traditionell kostutbildning till 

patienterna. Vid sidan av att egenvård vid diabetessjukdom kan förbättra den enskilda 

patientens hälsa och livskvalité minskar långsiktigt belastningen på hälso- och sjukvården 

vilket även leder till minskade kostnader för samhället (Socialstyrelsen, 2015a). Idag är 

kostnaderna knutna till diabetes typ 2 höga och de kommer, i och med det ökande antalet 

individer med sjukdomen, att framledes stiga. Mot denna bakgrund, och utifrån samhällets 

perspektiv, finns därför mycket att vinna på att hälso- och sjukvården kan erbjuda och 

tillhandahålla effektiva behandlingsmetoder samt att densamma arbeta preventivt för att 

minimera antalet individer som insjuknar i sjukdomen. Effektiv diabetesbehandling och ett 

preventivt förhållningssätt innebär på sikt stora besparingar för såväl patienterna, hälso- och 

sjukvården som för samhället (Agardh, 2010). Att kunna erbjuda samtliga diabetspatienter en 

sådan effektiv, kvalitativ samt individanpassad diabetesvård ställer dock stora krav på hälso- 
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och sjukvården och samhället. Att primärvårdensenheter runt om i landet kan tillhandahålla 

denna kvalificerade diabetesvård, i form av diabetesteam, är en förutsättning för detta. Ett 

förebyggande förhållningssätt och förebyggande sjukvårdsinsatser är centralt vid risk för 

diabetessjukdom och bör kunna erbjudas alla patienter i riskzonen för sjukdomen parallellt 

med att redan insjuknade patienter bör kunna erbjudas de bästa och mest effektiva 

behandlingsmetoderna. Att i framtiden kunna erbjuda dessa respektive patientensgrupper den 

kvalitativa vård och behandling vilken de har rätt till kommer innebära stora utmaningar för 

framtidens hälso- och sjukvård och samhälle.   

 

Metoddiskussion 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) ger en litteraturstudie, vilken bygger på flertalet 

orginalstudier, starkare evidens jämfört med en orginalstudie. Syftet med en litteraturöversikt 

är att få en bild av forskningsläget för att kunna bedriva evidensbaserad vård (Henricson, 

2014). Därför valdes litteraturstudie till design och metod för att besvara syfte och 

frågeställningar.  

Flera databaser bör användas vid litteratursökning för att en tillfredsställande omfattning ska 

kunna uppnås. Diabetesvård, vilken på olika sätt fokuserar på egenvård och patientutbildning, 

är en del av hälso- och sjukvården. Studiens litteratursökning utfördes därför i PubMed, 

vilken är en version av Medline som är den äldsta samt mest kända databasen inom hälso-och 

sjukvården och täcker medicin och omvårdnad, samt i CINAHL som är en databas vilken är 

specialiserad på omvårdnadsforskning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). För att kunna 

besvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar utfördes flertalet artikelsökningar i 

ovanstående databaser, dock utvaldes och inkluderades slutligen artiklar endast från 

sökmotorn PubMed i litteraturstudien. Att författarna endast valt att inkludera artiklar från en 

och samma databas kan dock ses som en svaghet för föreliggande litteraturstudie.   

Artikelsökningar utfördes i databaserna utifrån på förhand bestämda sökord samt filter, vilka 

vid behov justerades med syfte att finna ytterligare artiklar med relevans för ämnet. 

Begränsningarna vid litteratursökningarna, exempelvis i form av tillämpningen av på förhand 

bestämda sökord samt filter, kan ha haft påverkan på litteratursökningens resultat. Initiala 

artikelsökningar utfördes med syfte att varje enskild artikel skulle besvara såväl 

litteraturstudiens syfte som frågeställningar. Då detta ej visade sig vara möjligt ändrades 

sökstrategin för att istället besvara frågeställningarna var för sig och litteraturstudiens 
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författare strävade efter att besvara respektive frågeställning på ett lämpligt och väl avvägt 

sätt. Författarnas sökningsstrategier samt artikelurval kan ha påverkat litteraturstudiens 

samlade resultat. Att tiden för litteraturstudien varit begränsad påverkar givetvis också 

författarnas sökningsprocess vilket får effekt på studiens resultat. Större tidsmarginal hade 

troligtvis kunnat ge författarna större möjligheter till ytterligare samt mer specifika 

litteratursökningar.    

Litteraturstudiens författare hade som mål att inkludera 10-20 originalartiklar för att på ett 

tillfredsställande sätt besvara studiens syfte och frågeställningar. Slutligen utvaldes 18 artiklar 

till litteraturstudien vilka ansågs ha relevans för ämnet och kunna besvara studies syfte. Av 

studiens inkluderade artiklar var 15 RCT, en tvärsnittsstudie samt två kohortstudier. En av 

artiklarna var en randomiserad pilotstudie och utvaldes då den ansågs besvara forskningssyfte 

och frågeställningar. Att majoriteten av de utvalda artiklarna är RCT anses styrka 

litteraturstudiens vetenskapliga kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). En ytterligare 

styrka med litteraturstudien är att samtliga av de studier som ligger till underlag för 

densamma har haft ett etiskt resonemang alternativt varit godkända av medicinsketiska 

kommittéer, vilket framkom när artiklarna kvalitetgranskades. Vidare var samtliga 

inkluderade studier publicerade under de senaste fem åren, frånsett två av artiklarna vilka 

publicerades 2009 utifrån en enstaka sökning där sökningsfiltret utökades till tio år. Detta gör 

att litteraturstudien huvudsakligen bygger på högst aktuell forskning, vilket torde öka 

litteraturstudiens relevans.  

Litteraturstudiens författare var öppna för att inkludera såväl kvantitativa som kvalitativa 

artiklar att basera studieresultatet på. Litteratursökningarna resulterade i att 18 kvantitativa 

artiklar slutligen utvaldes till litteraturstudien. Det kan i en litteraturstudie vara en fördel att 

använda kvantitativa studier, vilka ofta baseras på ett större antal studiedeltagare, vilket kan 

frambringa ett mer generaliserbart resultat. Litteratursökningarna resulterade inte i några 

kvalitativa studier vilka tillfredsställande svarade på litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar.   

Enligt granskningsmallar av Willman et al. (2006) utfördes kvalitetsgranskning och 

kategorisering av artiklarna utifrån deras innehåll. De studier som inkluderades i 

litteraturstudien höll samtliga hög alternativt medelhög kvalitet. Av artiklarna med medelhög 

kvalité låg samtliga på gränsen till hög kvalité vilket torde kunna öka kvaliteten på 

föreliggande litteraturstudie. Majoriteten av de studier vilka inkluderades var utförda i länder 
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med relativt god ekonomi. Att studierna utförts i dessa länder kan ge styrka till 

litteraturstudien då befolkningen i dessa respektive länder har många gemensamma nämnare 

kring befolkningens liv och livsvillkor samt hälsa vilket kan leda till ett mer jämförbart och 

generaliserbart resultat. Då artikelsökningarna ej resulterade i tillfredsställande mängd artiklar 

utförda i Sveriges närområde, vilka besvarade litteraturstudiens syfte och frågeställningar, 

utvidgades sökområdet till att även inbegripa länder såsom Japan och Iran. Att dessa 

inkluderade studier utfördes i kulturer vilka i flera hänseenden skiljer sig åt från en 

västerländsk kultur kan naturligtvis påverka studieresultatet och dess överförbarhet.  

Polit och Beck (2008) beskriver att en svaghet med litteraturstudier är att författarna gör egna 

resultattolkningar. Litteraturstudiens författare har försökt att tolka och analysera 

studieresultaten på ett så korrekt och objektivt sätt som möjligt för att minimera risken för 

feltolkningar. Då flera av de inkluderade studierna var komplexa och innehöll olika kost- och 

utbildningsinterventioner förelåg dock ibland vissa svårigheter att entydligt tolka 

studieresultaten vilket kan ha lett till feltolkningar och påverkat litteraturstudiens samlade 

resultat. Förutom att studierna var utförda i olika länder och olika delar av världen skiljde 

deras respektive tidsramar sig åt vilket också kan ha påverkat studierna forskningsprocess och 

slutresultat. Därtill förelåg svårigheter för litteraturstudiens författare att hitta artiklar vilka 

fokuserade på samma eller liknande ämne såsom typ av kost, kostintervention eller 

kostutbilning. I och med att diabetesvården ofta bygger på en livsstilsbehandling, byggt på 

flera faktorer knutet till patientens hälsa och livsstil, förelåg därtill vissa svårigheter för 

författarna att hitta studier enkom med fokus på kost och kostbehandling. Kraven har ökat på 

att hälso- och sjukvården ska kunna tillämpa och tillhandahålla behandlingar vilka har 

vetenskapligt stöd för effekt (Henricsson, 2014). Detta kräver vidare forskning på ett flertal 

områden, bland annat knutet till förebyggandet samt behandlingen av diabetessjukdom.  

Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning bör göras rörande kost som gynnar egenvården samt har hälsofrämjande 

effekt hos patienter med diabetes typ 2, prediabetes samt individer i riskzonen för diabetes typ 

2. Därtill föreslår författarna vidare forskning rörande effekten av olika typer av individuellt 

anpassad kostutbildning, detta för att i framtiden kunna uppfylla kraven på individuellt 

anpassad patientutbildning. 
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Slutsats          

Egenvård är centralt vid behandlingen av diabetes typ 2. Hälsofrämjande kost och 

kostutbildning kan gynna såväl patienters egenvård som hälsa. För att ytterligare kunna 

förbättra diabetesbehandlingen samt förebygga komplikationer och följdsjukdomar hos dessa 

patienter krävs ytterligare forskning och utveckling knutet till bland annat kost, kostutbildning 

och livsstilsutbildning.    
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BILAGA 1                                                                                                                                          

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod                                                         

1. Patientkarakteristika (antal, ålder, man/kvinna)              

                                                                                                                                                     

Kriterier för inkludering/exkludering 

2. Adekvat inkludering/exklusion?                

3. Tydligt syfte?                

4. Urvalsförfarandet beskrivet?               

5. Representativt urval?                 

 

Bortfall 

6. Bortfallsanalysen beskriven?                 

7. Bortfallsstorleken?                  

8. Adekvat statistisk metod?                

9. Etiskt resonemang?                 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

10. Är instrumenten valida?                 

11. Är instrumenten reliabla?                 

12. Är resultatet generaliserbart?                

  

 

Poäng: 

Låg: 0-6         Grad III 0-69% 

Medel: 7-9    Grad II 70-79% 

Hög: 10-12     Grad I 80- 100% 

 

(Willman, Bahtsevani & Stoltz, 2006) 
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BILAGA 2. Artikelöversikt 

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare/ 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

 

Adachi et al. 

(2013), Japan 

Effects of 

lifestyle 

education 

program for 

type 2 diabetes 

patients in 

clinics: a cluster 

randomized 

controlled trial 

Utvärdera effekten av en 

strukturerad individbaserad 

livsstilsutbildning-SILE- 

gällande förändringar i 

hemoglobinnivå (HbA1c), 

andra kliniska data samt 

kostintag hos patienter med 

diabetes typ 2.  

Prospektiv kluster 

randomiserad och 

kontrollerad studie. 

Deltagare: 193 

(interventionsgrupp, 

(IG) 100 och 

kontrollgrupp, (CG) 93) 

 

Bortfall: 39   

 

Hos deltagarna i IG, vilka genomgått 

SILE, skedde större förbättringar i 

HbA1c (långtidsblodsocker) 

(genomsnittlig förändringen under 

studieperioden var en HbA1c-

minskning med 0,7 % i IG jämfört 

med CG:s motsvarande minskning 

med 0,2 %) jämfört med deltagarna i 

CG (vilka erhållit sedvanlig 

diabetesvård/utbildning).   

I IG skedde en signifikant större 

minskning av genomsnittligt 

energiintag vid middagen jämfört med 

i CG samt en större ökning av 

grönsaksintag sett över hela dagen, 

såväl som vid enskilda måltiderna 

frukost och lunch.  

Tendenser till förbättringar i IG, dock 

inte statistiskt signifikant fastställda, 

fanns för övriga undersökta 

effektmått; BMI (body mass index), 

FPG (faste-P-glukos), BT (blodtryck), 

LDL-kolesterol (low density 

lipoprotein), HDL-kolesterol (high 

density lipoprotein) och 

totalkolesterol.  

Hög  

 

Barnard et al. 

(2009), USA 

 A low-fat 

vegan diet and a 

conventional 

diabetes diet in 

the treatment of 

type 2 diabetes: 

Att jämföra effekten av fettsnål 

vegankost och traditionell 

diabeteskost rekommenderad 

av ADA (American Diabetes 

Association, 2003) på P-glukos 

(plasmaglukos), kroppsvikt 

Randomiserad, 

kontrollerad, klinisk 

prövning.  

 

Deltagare: 99    

Bortfall: 12  

 

Både fettsnål vegankost och 

traditionell diabeteskost medförde 

minskat energiintag hos deltagarna. 

Energireduktionen i totalt-, mättade-, 

enkelomättade- och transfett- samt 

kolesterolintag, var signifikant större i 

Medel  
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a randomized, 

controlled, 74-

wk clinical trial 

samt plasmalipider hos typ 2-

diabetiker. 

vegankostgruppen. Kolhydrats- och 

fiberintag var större i 

vegankostgruppen jämfört med i 

jämförelsegruppen.   

Intaget av frukt och grönsaker var 

större i vegan gruppen.   

  

Studien påvisar att en fettsnål 

vegankost förbättrar såväl P-glukos 

som plasmalipider jämfört med vad 

den traditionellt sett rekommenderade 

diabeteskosten gör samt att båda 

koster resulterade i ihållande 

minskning av såväl kroppsvikt som 

plasmalipidnivåer. 

Christensen 

et al. (2013), 

Danmark 

Effect of fruit 

restriction on 

glycemic 

control in 

patients with 

type 2 diabetes 

– a randomized 

trial  

Att testa hypotesen om att råda 

patienter med diabetes typ 2 att 

begränsa intaget frukter till 

högst två stycken per dag 

jämfört med minst två frukter 

per dag samt studera effekten 

på patienternas glukosvärden. 

Randomiserad studie.  

 

Deltagare: 63 

 

Bortfall: ej redovisat 

En signifikant minskning av HbA1c 

skedde i båda undersökningsgrupper, 

dvs. hos deltagarna med högt 

respektive lågt fruktintag. 

Minskningen var 0.49 ± 0.2 respektive 

0.29 ± 0.1% i högfrukt gruppen 

jämfört med lågfruktgruppen.  

Båda grupperna hade en signifikant 

minskning i kroppsvikt och 

midjeomfång, utan någon 

gruppskillnad.  

 

Varken förändring i kroppsvikt eller 

midjeomfång var relaterat till ändring 

av fruktvanor. 

Medel  

 

Esposito et al. 

(2009), Italy 

Effects of a 

Mediterranean-

style diet on the 

need for 

antihyperglyce

mic drug 

therapy in 

patients with 

newly 

Jämföra effektiviteten, 

hållbarheten och säkerheten av 

en kolhydratfattig 

medelhavskost (Med-diet med 

<50 % av dagligt kaloriintag 

från kolhydrater) och fettsnål 

kost (LF-diet med <30 % av 

dagligt kaloriintag från fett) 

med fokus på glykemisk 

Randomiserad, singel-

centrerad studie. 

Deltagare: 215 (108 i 

Med-dietgruppen 

respektive 107 i LF-

gruppen)  

  

Bortfall: 20 

 

Efter 18 månader fanns en statistisk 

signifikant skillnad mellan 

undersökningsgruppernas deltagare i 

behovet av antihyperglykemisk 

läkemedelsbehandling; 12 % av 

deltagarna med Med-diet jämfört med 

24 % av deltagarna med LF-diet 

krävde behandling. Trenden höll i sig 

under hela studien och vid dess avslut, 

Hög  
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diagnosed type 

2 diabetes: a 

randomized 

trial.  

 

kontroll samt behovet av 

antihyperglykemisk 

läkemedelsbehandling hos 

patienter med nydiagnostiserad 

typ 2-diabetes. 

efter 4 år, krävde 44 % av patienterna 

med Med-diet antihyperglykemisk 

läkemedelsbehandling. Motsvarande 

siffra hos deltagarna med LF-diet var 

70 %.  

 

Jämfört med en LF-diet ledde en 

kolhydratfattig Med-diet till mer 

gynnsamma förändringar av såväl den 

glykemiska kontrollen som 

riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom 

(CVD). 

Fujii et al. 

(2013), Japan 

Impact of 

dietary fiber 

intake on 

glycemic 

control,  

cardiovascular 

risk factors and 

chronic kidney  

disease in 

Japanese 

patients with 

type 2 diabetes  

mellitus: the 

Fukuoka 

Diabetes 

Registr 

 

Att undersöka samband mellan 

intag av kostfiber och 

glykemisk kontroll, fetma, 

riskfaktorer för CVD samt 

kronisk njursjukdom hos typ 2-

diabetiker. 

Tvärsnittsstudie.   

  

 

Deltagare: 4399 

  

Bortfall: ej redovisat 

 

Ett ökat intag av kostfiber var 

associerat med förbättrad glykemisk 

kontroll och verkade gynnsam på flera 

riskfaktorer för CVD (såsom högt BT 

och metabolt syndrom) samt kronisk 

njursjukdom. Dessutom ledde ett ökat 

fiberintag till förbättringar i 

patienternas insulinkänslighet samt 

hade effekt på deras 

inflammationsprocess.    

  

Intag av kostfiber var associerat med 

minskad förekomst  

av bukfetma och högt BT. Det fanns 

ett negativt samband mellan 

kostfiberintag och BMI, faste-P-

glukos, HbA1c, triglycerider och 

högkänsligt C-reaktivt protein (CRP).  

Hög  

 

Guldbrand et 

al. (2012a), 

Sverige 

In type 2 

diabetes, 

randomisation 

to advice to 

follow a low-

carbohydrate 

diet transiently 

improves 

glycemic 

Syftet med studien var att 

jämföra effekterna av en 2-årig 

intervention med LF-diet 

(LFD) och LC-diet (LCD), 

baserat på fyra möten.  

En icke-blindad 

Randomiserad parallell 

studie. 

Deltagare: 61 

Bortfall: 11  

HbA1c minskade i LCD-gruppen. 

Efter 6 månader hade HDL-kolesterol 

ökat i LCD-gruppen medan det inte 

skiljde sig i LDL-kolesterol mellan 

dietgrupperna.  

 

Viktförändringen skiljde sig inte 

mellan de två grupperna, men 

insulindosering minskade signifikant 

Hög 
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control 

compared with 

advice to follow 

a low-fat diet 

producing a 

similar weight 

loss 

mer i LCD-gruppen efter 6 månader 

jämfört med i LFD-gruppen. 

 

Guldbrand et 

al. (2012b), 

Sverige 

Randomization 

to a low-

carbohydrate 

diet advice 

improves health 

related quality 

of life compared 

with a low-fat 

diet at similar 

weight-loss in 

Type 2 diabetes 

mellitus 

Jämförelse av effekten på 

hälsorelaterad livskvalitet 

(HRQoL) med 2 års 

intervention av LFD alternativt 

LCD, baserat på fyra 

gruppträffar. 

 

Randomiserad studie. 

 

Deltagare: 61 (30 

randomiserades till 

LFD-gruppen 

respektive 30 till LCD- 

gruppen) 

 

Bortfall: 1  

 

Båda grupperna hade liknande tankar 

och känslor knutet till kost och 

utbildningen. 

LC-gruppen hade svårt att ersätta 

kolhydrater såsom pasta och potatis 

och var mindre benägna att äta godis. 

LF-gruppen upplevde att dieten var 

lätt att följa.  

I båda dietgrupperna upplevde 

deltagarna dock vardagsrelaterade 

svårigheter knutet till kosten och det 

svåra uppstod i samband med socialt 

umgänge. Både grupperna upplevde 

stöd av familjen som positivt. 

Hög 

 

Long et al. 

(2014), UK 

Healthy 

behavior change 

and 

cardiovascular 

outcomes in 

newly 

diagnosed type 

2 diabetic 

patients: a 

cohort analysis 

of the addition-

Cambridge 

study 

Att undersöka om förbättringar 

i hälsobeteenden kan associeras 

med minskad risk för CVD hos 

individer med nydiagnostiserad 

typ 2 diabetes 

Prospektiv kohortstudie. 

 

Deltagare: 867    

 

Bortfall: 12 

Mellan start och ett år kunde 

förbättringar ses för majoriteten av 

hälsobeteenden och riskfaktorer för 

CVD i studiegruppen. Signifikant 

minskning i alkoholintag, totalt energi- 

och fettintag samt minskning i BMI, 

genomsnittskolesterol samt HbA1c 

registrerades. Efter en 5-

årsuppföljning hade 6 % av deltagarna 

drabbats av en CVD. Risken för CVD 

var inversrelaterad till antalet positiva 

hälsobeteende. 

Hög 

 

Maindal et al. Three-year Utvärdera långsiktig effekt av Pre-randomiserad Deltagareb: 509 (322 i Efter 3 års uppföljning hade IG ökat Hög   
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(2012), 

Denmark 

effects on 

dietary quality 

of health 

education: a 

randomized 

controlled trial 

of people with 

screen-detected 

dysglycaemia 

(The 

ADDITION 

study, Denmark 

det teoribaserade 

hälsoupplysningsprogrammet 

”Redo att agera” med fokus på 

kostkvalité, i syfte att förbättra 

kostintaget hos personer med 

nedsatt glukostolerans.  

kontrollerad studie.  IG respektive 187 i CG)  

  

Bortfall vid 1- 

årsuppföljning: 42   

 

Bortfall vid 3-

årsuppföljning: 

ytterligare 31 

 

kvalitén på sin kost betydligt jämfört 

med CG. Framförallt hade bruk och 

intag av omättade fetter på bröd och i 

matlagning ökat betydligt. En icke-

signifikant tendens mot ett ökat intag 

av grönsaker registrerades i IG jämfört 

med CG (nettoförändring: 111 g/ 

vecka, P = 0,16). Inga ändringar 

gällande fiskintag registrerades.  

Hälsoutbildning, vilken syftade till 

ökad och förbättrad hälsorelaterad 

handlingskompetens hos personer med 

nedsatt glukostolerans och hög risk för 

CVD, förbättrade deltagarnas 

långsiktiga kostintag och kostkvalité. 

Särskilt tydligt var förändringen 

gällande deltagarnas förändrade och 

ökade intag av omättat fett. 

 

 

 

 

Miller et al. 

(2014), USA 

Comparison of 

a Mindful 

Eating 

Intervention to a 

Diabetes Self-

Management 

Intervention 

Among Adults 

With Type 2 

Diabetes: A 

Randomized 

Controlled Trial 

Utvärdera och jämföra 

effekterna av en gruppbaserad 

”Mindful-äta”-intervention 

(MB-EAT-D med fokus på att 

förbättra tankar och känslor 

knutna till kost, kosthantering 

och kostbeteende samt främja 

viktnedgång) och en 

gruppbaserad diabetesanknuten 

egenvårdsutbildning -”Smarta 

val”-intervention  (”Smart 

choices”, SC, DSME, med 

fokus på att med ökad kunskap, 

självförmåga samt individuell 

måluppsättning, kunna förbättra 

sin kost och sitt kostintag). 

Prospektiv randomiserad 

och kontrollerad studie 

med två parallella 

interventionsgrupper (MB-

EAT-D och DSME). 

Deltagare: 68 (32 

randomiserades till MB-

EAT-D-gruppen 

respektive 36 till SC, 

DSME)   

Bortfall: 16  

 

Både MB-EAT-D och SC var 

effektiva behandlingsmetoder för 

egenvårdsbehandling vid diabetes typ 

2. MB-EAT-D och SC/DSME gav 

deltagarna ökade möjligheter 

att uppfylla sina egenvårdsbehov. 

Hög 
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Parham et al. 

(2014), Iran  

 

Effects of 

Pistachio Nut 

Supplementatio

n on Blood 

Glucose in 

Patients with 

Type 2 

Diabetes: A 

Randomized 

Crossover Trial 

Utvärdera pistaschmandelns 

effekt på P-glukos samt 

undersöka dess effekt på 

inflammatoriska processer hos 

patienter med typ 2-diabetes. 

Dubbelblind, 

randomiserad, 

placebokontrollerad 

crossover klinisk 

prövning.  

Deltagare: 48 

  

Bortfall: 4  

 

Studien påvisade en markant 

minskning av både HbA1c och faste-

P-glukos hos diabetiker vilka 

regelbundet åt  pistaschmandel (grupp 

A) jämfört med kontrollgruppen 

(grupp B). I grupp A skedde tydliga 

förbättringar av den glykemiska 

kontrollen. 

Hög   

 

Salas-salvado 

et al. (2011), 

Spanien 

Reduction in the 

Incidence of 

Type 2 Diabetes 

With the 

Mediterranean 

Diet Results of 

the 

PREDIMED-

Reus nutrition 

intervention 

randomized 

trial. 

Testa effekten av två olika 

Med-dieter (med olivolja 

respektive nötter) respektive en 

LFD gällande sannolikheten att 

insjukna i diabetes typ 2.  

 

Randomiserad studie.  

 

Deltagarec: 870 

 

Bortfall: 452 

Efter en genomsnittlig uppföljning på 

4 år, var diabetesinsjuknandet 10.1%, 

11.0% och 17.9% i grupperna med-

diet (olivolja), med-diet (nötter) 

respektive LFD-gruppen. När de två 

med-grupperna tillsammans jämfördes 

med LFD-gruppen minskade 

diabetesincidensen med 52 %.  

Medel 

 

Saslow et al. 

(2014), USA 

A Randomized 

Pilot Trial of a 

Moderate 

Carbohydrate 

Diet Compared 

to a Very Low 

Carbohydrate 

Diet in 

Overweight or 

Obese 

Individuals with 

Type 2 Diabetes 

Mellitus or 

Prediabetes  

 

Jämföra effekten av två dieter 

gällande HbA1c och 

hälsorelaterade problem hos 

överviktiga med typ 2-diabetes 

alternativt prediabetes (HbA1c 

> 6 %) 

Randomiserad studie.          

 

Den ena dietgruppen intog 

en lagom 

kolhydratsinnehållande 

och kalorirestriktiv diet 

(MCCR) medan 

jämförelsegruppen intog 

en låg kolhydrat och 

ketogen diet (LCK).                                

 

Deltagarea: 34 (18 

randomiserades till 

MCCR–diet respektive 

16 till LCK-diet) 

 

Bortfall: 1 

För MCCR-gruppen ändrades inte det 

genomsnittliga HbA1c-värdet medan 

detsamma minskade med 0,6 % för 

deltagarna i LCK-gruppen. Båda 

dieterna, MCCR och LCK, resulterade 

i signifikanta viktminskningar. 

Viktminskningen var störst i LCK 

gruppen. MCCR-gruppen minskade 

sitt energiintag avsevärt. Deltagare i 

LCK-gruppen hade liknande 

minskning i energiintaget trots icke 

specifika instruktioner kring 

kaloriintaget. Samma grupp 

rapporterade även en minskning av 

kolhydratkonsumtionen. Båda 

grupperna hade liknande minskning i 

energiintaget trots icke specifika 

Medel 
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instruktioner kring kaloriintaget, men 

efter tre månader sågs i LCK-gruppen 

statistiskt signifikant minskning i 

energiintaget jämfört med deltagarna 

med MCCR-diet. Studien påvisade 

också att deltagarna i LCK-gruppen 

upplevde mer oro och stress angående 

sin diabetessjukdom. 

Savory at al. 

(2014), UK.  

Changes in diet, 

cardiovascular 

risk factors and 

modelled  

cardiovascular 

risk following 

diagnosis of 

diabetes:  

1-year results 

from the 

ADDITION-

Cambridge trial 

cohort 

 

Beskriva förändringar i 

kostintag samt intag av C- 

vitamin under 1 års tid samt 

utforska om kostförändringar 

kan associeras till minskning av 

riskfaktorer för  

CVD hos patienter efter 

diagnosen av diabetes typ 2-

diabetes. 

Öppen kluster 

randomiserad, kontrollerad 

studie  

Deltagare: 867 

 

Bortfall: 131 

 

Studien visade att förbättringar i 

deltagarnas självrapporerade 

kostbeteende skedde under 

undersökningsperiodens 12 månader. 

Deltagarna rapporterade signifikanta 

minskningar av energi-, fett- och 

saltintag samt ökningar i intaget av 

frukt, grönsaker och fiber under ett 

år.  En liten ökning av C-vitamin i 

plasma registrerades. Ökningar i 

fruktintag och C-vitamin var 

förknippade med små minskningar av 

antropometriska och metabola 

riskfaktorer. Sänkningar av intaget av 

fett, energi och salt förknippades med 

minskning av HbA1c-värde, 

midjemått och totalkolesterol samt risk 

för CVD.  

Hög  

 

Tanaka et al. 

(2013), Japan 

Intakes of 

Dietary Fiber, 

Vegetables, and 

Fruits and 

Incidence of 

Cardiovascular 

Disease in 

Japanese 

Patients with 

Type 2 Diabetes 

 

Undersöka effekten av fiberrik 

mat, såsom grönsaker och 

frukt, gällandet förhindrandet 

av CVD hos patienter med 

diabetes typ 2.   

Kohortstudie. 

 

Deltagare: 1414 

 

Bortfall: 174 

Ökat intag av kostfiber, särskilt lösligt 

fiber i form av exempelvis grönsaker 

och frukt, kunde associeras till lägre 

risk för stroke hos patienter med 

diabetes typ 2.  

 

Medel  

 

Tay et al. Comparison of Jämföra effekten av en LC-diet Randomiserade Deltagare: 115 (57 Båda dieterna resulterade i viktförlust Medel 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Savory%20LA%5Bauth%5D
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(2015), 

Australia 

low- and high-

carbohydrate 

diets for type 2 

diabetes 

management: a 

randomized trial 

(LCD) i kombination med högt 

intag av omättat fett samt lågt 

intag av mättat fett med en 

fettsnål och kolhydratrik (HC) 

diet med fokus på glykemisk 

kontroll samt riskfaktorer för 

CVD hos patienter med 

diabetes typ 2.  

kontrollstudie. 

 

randomiserades till 

LCD respektive 58 till 

HC)  

 

Bortfall: ej redovisat 

och minskning i deltagarnas HbA1c-

värden samt i faste-P-glukos. LCD 

ledde till större förbättringar i 

diabetikernas lipidvärden, glykemiska 

kontroll samt ledde till större 

minskning i behovet av 

diabetesmedicin hos deltagarna.  

Thompson et  

al. (2014), 

UK 

Effect of Diet or 

Diet Plus 

Physical 

Activity Versus 

Usual Care on 

Inflammatory 

Markers in 

Patients with 

Newly 

Diagnosed Type 

2 Diabetes: The 

Early ACTivity 

In Diabetes 

(ACTID) 

Randomized, 

Controlled 

Trial.  

Undersöka om interventioner 

med kostutbildning respektive 

kostutbildning i kombination 

med ökad grad av fysisk 

aktivitet samt sedvanlig 

diabetesvård kan integreras i 

vårdmiljöer och där ha effekt 

på samt minska markörer för 

inflammation och risk för CVD 

hos patienter med diabetes typ 

2.   

Multicenter, randomiserad, 

kontrollerad studie.  

Deltagare: 593 (248 

randomiserades till 

intervention med kost, 

246 till 

interventionsgrupp med 

kost+ aktivitet 

respektive 99 till 

kontrollgrupp, CG) 

  

Bortfall vid 1-års 

uppföljning: 100 

 

Under studiens 6 första månader 

förbättrades deltagarnas CRP-nivåer i 

båda interventionsgrupperna jämfört 

med CG vars deltagare erhöll 

sedvanlig diabetesvård. I samtliga 

undersökningsgrupper sågs 

förbättringar av CRP-värde, detta som 

en effekt av medicinering. 

Interventionsgrupperna med intensiv, 

motiverande kostutbildning samt 

kostutbilning i kombination med ökad 

fysisk aktivitet, visade att dessa 

behandlingar framgångsrikt kan 

integreras i praktisk vårdmiljö samt 

där generera betydande positiva 

förändringar hos patienter med 

diabetes typ 2. Förändringarna gäller 

bland annat olika markörer för 

inflammation hos patienter med 

nydiagnostiserad typ 2-diabetes.   

Hög  

 

Yamada et al. 

(2014),  

Japan 

A non-calorie-

restricted low-

carbohydrate 

diet is effective 

as an alternative 

therapy for 

patients with 

type 2 diabetes  

 

Utvärdera effekten av en diet 

med kalorirestriktion respektive 

en LCD hos patienter med 

diabetes typ 2.   

 

Randomiserad studie. Deltagare: 24 

 

Bortfall: ej redovisat 

Efter 6 månader hade diabetikerna 

med LCD minskat sina HbA1c-nivåer 

signifikant medan det inte förelåg 

någon skillnad i HbA1c-nivå hos 

diabetikerna vilka intog dieten med 

kalori-restriktion. Kroppsvikt, BMI 

och blodtryck ändrades inte signifikant 

i någon av dietgrupp. Andra 

undersökta markörer såsom lipider, 

LDL-kolesterol och HDL-kolesterol, 

ändrades inte signifikant. Gällande 

Medel 
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deltagarnas lipidnivåer minskade 

deltagarnas totalkolesterol signifikant i 

LCD-gruppen medan ingen sådan 

förändring sågs hos deltagarna med 

diet med kalorirestriktion. 
aDeltagarna hade diabetes typ 2 eller prediabetes 

bDeltagarna hade diabetes typ 2 eller prediabetes  

cDeltagarna var icke-diabetiker, men i riskzonen för diabetes typ 2 
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