
	  
Läkarlinjen 
Örebro Universitet 
Läkarlinjen 
Kandidatarbete, 15 hp 
JANUARI 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
LCHF-kost hos personer med diabetes mellitus typ 2: 

en systematisk litteraturstudie 

Version 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Författare: Nadine Norlin 

Handledare: Eva Rask 
Örebro, Sverige 



	  
2	  

Abstrakt 
	  

Bakgrund: Att kostbehandla personer med diabetes mellitus typ 2 har alltid varit aktuellt då 

fetma spelar en central roll i patogenesen. På senare tid har dock diskussion väckts kring 

vilken kost som är bäst lämpad för detta ändamål. Låg- och extrem låg-kolhydratskost har 

föreslagits vara goda alternativ. 

 

Syfte: Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka om LCHF-kost har positiv 

effekt hos personer med diabetes mellitus typ 2 samt att svara på frågan om kosten har positiv 

effekt på HbA1c, vikt och blodfetter.  

 

Metoder: För litteratursökningen användes PubMed och Cochrane för att täcka in en stor 

mängd artiklar. Sökord och inklusionskriterier begränsade sökningen för att få ett tydligare 

fokus mot den uppsatta frågeställningen. 17 artiklar lästes i fulltext, där tio stycken 

exkluderades. Slutligen kvalitetsgranskades och inkluderades sju artiklar i denna 

litteraturstudie.  

 

Resultat: Alla sju inkluderade artiklar uppmätte positiv effekt av låg- eller extrem låg-

kolhydratskost med avseende på HbA1c, vikt och blodfetter. Detta resultat sågs oavsett vilken 

kost som stod i jämförelse. Studierna var av olika duration och hade olika antal deltagare, 

men resultatet var samstämmigt.  

 

Slutsatser: Uppmätt resultat visar att låg- och extrem låg-kolhydratskost har en positiv effekt 

hos personer med diabetes mellitus typ 2 på kort sikt, upp till två år, men i nuläget saknas 

adekvat kunskap kring långtidseffekterna. Innan LCHF tas med i kostrekommendationerna 

för diabetessjuka krävs ytterligare forskning. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: diabetes mellitus typ 2, diet, låg-kolhydratskost, LCHF, HbA1c, vikt, blodfetter 
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Förkortningar 
DM- diabetes mellitus 

cAMP- cykliskt adenosinmonofosfat 

mRNA- messenger RNA 

SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering 

IGT- impaired glucose tolerance 

IFG- impaired fasting glucose 

HbA1c- hemoglobin A 1c 

LDL- low density lipoprotein 

HDL- high density lipoprotein 

GI- glykemiskt index 

LCHF- low carb/ high fat 
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Bakgrund 
Centralt för att förstå patogenesen för diabetes mellitus är en förståelse för de normala 

förhållandena i kroppen framförallt när det gäller pankreas funktion samt hur insulin utövar 

sin verkan i kroppen. 

Normalfunktion 
Pankreas har både en endokrin funktion och en exokrin funktion, där den exokrina vävnaden 

utgör större delen av pankreas totala volym, (80-85%) [1]. Den endokrina delen består av de 

Langerhanska öarna, vilka är utspridda över hela pankreas, men de utgör endast 1-2% av den 

totala vävnaden. I de Langerhanska öarna finns flera olika celltyper, som secernerar endokrint 

viktiga hormoner. De två största cellpopulationerna består av alfaceller, som secernerar 

glukagon, och betaceller, som secernerar insulin. Dessutom finns deltaceller, som secernerar 

somatostatin [1]. Alla dessa celltyper är viktiga för reglering av kroppens glukoshomeostas. 

 

Insulinets primära uppgifter är att stimulera glukosupptag till kroppens celler från 

cirkulationen samt att motverka glukoneogenesen i levern [2]. Upptaget av glukos till 

kroppens celler ökar till följd av att insulin uppreglerar antalet glukostransportörer i 

cellmembranen, främst på fettceller, skelettmuskelceller och hjärtmuskelceller. Liksom 

insulin påverkar glukosmetabolismen i kroppen, spelar också glukos en viktig roll i insulinets 

metabolism. Genom att öka mängden cAMP i betacellerna startar glukosmolekylen en 

signalkaskad som slutligen leder till en ökad transkription av insulin-mRNA samt en större 

mängd syntetiserat och secernerat insulin [2]. Efter en måltid ökar mängden glukos i blodet 

och detta stimulerar till insulinfrisättning. Eftersom kolhydrater bryts ned till glukos är 

insulinfrisättningen beroende av kolhydratsinnehållet i kosten. Ju större mängd kolhydrater, 

desto mer glukos finns tillgängligt för upptag i tarmen och desto högre blir de 

glukosstimulerade insulinnivåerna. Insulin behövs för att blodets nivå av glukos skall hållas 

normal [3].  

Diabetes mellitus 
Diabetes mellitus är en grupp metabola sjukdomar som drabbar allt fler människor världen 

över. DM delas in i två huvudsakliga grupper; typ 1- och typ 2 diabetes mellitus. Båda dessa 

grupper karaktäriseras av hyperglykemi med störningar i kolhydrat-, fett- och 

proteinmetabolismen till följd av defekt insulin-sekretion, -funktion, eller både och [4]. Enligt 

Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2009, [5], har ungefär 4 % av den svenska 

befolkningen diabetes, där DM typ 2 är absolut vanligast med cirka 85-90 % av alla fall.  
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DM typ 1 uppkommer till följd av en autoimmun destruktion av betacellerna i de 

Langerhanska öarna. Förlusten av betaceller progredierar över tid och resulterar i hämmad, 

och till slut utplånad, sekretion av insulin. I frånvaro av insulin utvecklas hyperglykemi. Det 

är cellmedierade immunitetsmekanismer som är dominerande i patogenesen för diabetes 

mellitus typ 1 och cytotoxiska T-lymfocyter, riktade mot betaceller i de Langerhanska öarna, 

återfinnes hos patienter med DM typ 1, möjligtvis under hela livstiden [6]. Typ 1 diabetes 

mellitus är en livslång sjukdom som oftast debuterar under de första 20 levnadsåren, men 

sjukdomen kan även upptäckas i äldre åldrar.  

 

Typ 2-diabetes debuterar i äldre åldrar och beror på ett samspel mellan olika riskfaktorer. 

Bland dessa är fetma, (främst visceral fetma), diet och låg fysisk aktivitet de mest essentiella. 

Detta innebär att både genetik och livsstil spelar in för utvecklingen av DM typ 2 [7]. Denna 

typ av diabetes karaktäriseras av minskad vävnadssensitivitet för insulin, samt en otillräcklig 

produktion av insulin från betacellerna i pankreas [8]. Otillräckliga mängder insulin samt ett 

hämmat upptag av glukos till kroppens celler leder till hyperglykemi.  

 

Behandlingen av de två olika typerna av DM visar också på att deras patogenes skiljer sig åt. 

DM typ 1 måste alltid insulinbehandlas eftersom betacellernas produktion av insulin helt 

avstannat. Hos typ 2-diabetikerna skiljer sig behandlingen beroende på hur svår diabetes de 

har. Det räcker ibland att enbart lägga om kosten för att gå ned i vikt, då fetman spelar en 

central roll i patogenesen för typ 2 DM. Annars finns det läkemedel som synergistiskt kan 

fungera med den insulinproduktion som betacellerna har kvar. I en senare fas av sjukdomen 

brukar dock insulinbehandling behövas även hos patienter med DM typ 2 [7]. Det är mycket 

viktigt med ett väl kontrollerat blodsocker hos diabetiker eftersom att komplikationer kan 

uppstå som en direkt följd av hyperglykemi [9]. 

Kost vid diabetes 
En väl anpassad kost är viktigt för alla diabetiker, då det har en direkt påverkan på både 

blodsockret och därmed välbefinnandet för stunden, samt progression av eventuella 

komplikationer. En välbalanserad kost kan hjälpa till att hålla blodsockret på en jämn nivå 

samt förhindra hyperglykemier, men även hypoglykemier. Framförallt diskuterar man diet i 

samband med DM typ 2 eftersom kostreglering kan räcka som behandling i många fall. SBU 

publicerade 2010 en systematisk sammanställning av det vetenskapliga underlaget för 

kostrekommendationer till personer med diabetes och nedsatt glukostolerans, (IGT), eller 

förhöjt fasteglukos, (IFG). Både IGT och IFG är mellansteg mellan normala förhållanden och 
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diabetes [10]. Enligt SBU:s slutsatser hade både lågfettskost och måttlig lågkolhydratskost 

gynnsamma effekter på HbA1c [11]. HbA1c kallas också för glykosylerat hemoglobin och är 

ett mätvärde på hur mycket glukos som är bundet till hemoglobin A i blodet. Detta är relevant 

att mäta vid diabetes då mängden glykosylerat hemoglobin blir större om blodglukosnivåerna 

ökar. När glukos väl bundit till hemoglobin så släpper det inte heller, vilket gör värdet till ett 

bra redskap för att mäta hur blodsockret legat i genomsnitt under de senaste 6-8 veckorna. 

HbA1c under eller lika med 52 mmol/L är ett tecken på en väl reglerad diabetes [12]. Innan 

den ovan nämnda sammanställningen från SBU kom skedde kostrekommendationer till 

diabetespatienter i enlighet med 2004-års rekommendationer från europeiska 

diabetessällskapets nutritionsgrupp. Det sades då att patienterna skulle äta mycket grönsaker, 

fullkornsrika livsmedel, baljväxter och fisk. Det totala fettintaget skulle bestå av en större del 

omättade fetter och en mindre del mättade fetter [11].  

 

Under de senaste åren har alternativa kostrekommendationer varit under hård diskussion. 

Dessa diskussioner rör främst kolhydratinnehållet i kosten, både vad gäller mängd och typ av 

kolhydrater. Stor uppmärksamhet har riktats mot kost med lågt glykemiskt index, (GI), och så 

kallad LCHF-kost, (low carb, high fat). LCHF är en typ av extrem lågkolhydratskost med 

högt innehåll av fett där kolhydraterna endast står för 10-20% av den totala energin i kosten, 

(normalt sett 45-60% av den totala energin från kolhydrater) [13]. Under början av 2000-talet 

började låg-kolhydratskost, med LCHF i spetsen, att få sitt fäste i Sverige och snart började 

den nya kosten även att belysas i media. Det fanns förespråkare för kosten och så fanns det de 

som inte trodde på den alls. En av de personer som förespråkar LCHF-kost, och har gjort det 

sedan länge, är Annika Dahlqvist. Annika Dahlqvist är specialist i allmänmedicin och har 

blivit något av en frontfigur för LCHF-kosten här i Sverige, med sin blogg samt sina 

debattartiklar, uttalanden och framträdanden i media [14]. Hos de personer som tagit avstånd 

från att rekommendera LCHF som ett alternativ till kostbehandling vid övervikt och diabetes 

dominerar åsikten om att en kost med högt fettinnehåll ej kan vara hälsosamt för kroppen på 

sikt [15]. Åsikterna går isär, men ett antal vetenskapliga studier har pekat mot en positiv 

effekt av låg-kolhydratskost, så även LCHF. Detta har inneburit att flera av de ovan nämnda 

kostalternativen kan användas som rekommendation vid exempelvis övervikt, men de anses 

också ha en gynnsam effekt hos diabetespatienter [11].  
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Syfte 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att göra en genomgång av tillgängliga, 

vetenskapliga studier som behandlar effekten av extrem låg-kolhydratskost, (LCHF-kost), hos 

personer med diabetes mellitus typ 2.  

Frågeställning 

Finns det vetenskapligt stöd för positiva effekter av LCHF-kost hos personer med diabetes 

mellitus typ 2?  

Har LCHF-kost positiv effekt på HbA1c, vikt och blodfetter? 

 

Material och Metoder 

Litteratursökning 

Denna uppsats är en systematisk litteraturstudie och för att på ett så adekvat sätt som möjligt 

få fram vetenskapligt underlag har artiklar sökts i två olika databaser; PubMed och Cochrane. 

I PubMed utfördes systematiska sökningar vid två tillfällen, en i början av arbetsperioden och 

en i slutet. Detta för att om möjligt kunna uppdatera innehållet i studien samt lägga till 

nytillkomna relevanta artiklar. I PubMed genomfördes sökningarna både med och utan Mesh- 

termer. Följande sökord hade valts ut för att maximera troligheten att täcka in relevanta 

artiklar: 

 

• Diabetes mellitus type 2 

• Diet, carbohydrate restricted 

• Ketogenic diet 

• Hemoglobin A, Glycosylated 

• LCHF/ low carbohydrate high fat 

• GI/ glycemic index 

För att avgränsa sökresultaten så att de passade in på den tydligt fokuserade frågeställningen 

sattes dessutom fem inklusionskriterier upp för involvering av studier i denna systematiska 

litteraturgranskning: 

 

• Randomiserade studier 

• Studierna skall vara på engelska eller svenska 

• Endast studier utförda på vuxna, (19+) 
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• Studier utförda på människor 

• Studierna får ej vara äldre än tio år 

Efter en första sökning i PubMed med utvalda sökord samt inklusionskriterier uppgick antalet 

funna artiklar till 185 stycken, (se flödesschema över artikelurval i Figur 1). Dessa 

reducerades i flera steg ned till tio stycken som skulle läsas i fulltext. Sökningen i Cochrane 

gick till likadant, men resulterade i fem stycken artiklar som sedan lästes i fulltext. Den andra 

sökningen i PubMed utfördes med samma sökord och inklusionskriterier som vid den första 

sökningen, men i andra kombinationer. Detta resulterade i 135 artiklar som reducerades ned 

till nio stycken att läsa i fulltext. Totalt 24 stycken artiklar lästes i fulltext och efter 

exkluderade dubbletter återstod 17 av dessa. Ytterligare tio artiklar exkluderades innan det 

slutliga antalet artiklar stod klart. Detta berodde av flera olika anledningar: 

 

• Studien innehöll inte någon jämförelse mellan låg-kolhydratkost och annan kost.  

• Låg-kolhydratskosten var i form av kosttillskott eller enteral formula. 

• Andelen kolhydrater i studiens interventionskost översteg 35 %. 

• Studien var ej jämförbar med övriga inkluderade studier då den ej mätte samma 

effektmått. 

Vid LCHF-kost står kolhydraterna för 10-20 % av den totala energin i kosten, men en högre 

gräns för inklusion sattes för att uppnå ett acceptabelt antal artiklar. För att kunna jämföra de 

olika studierna skulle de dessutom ha mätt minst två av nedanstående tre effektmått: 

 

• Vikt 

• HbA1c 

• Blodfetter 
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Figur 1. Urval av artiklar.	   

 
Slutligen återstod sju stycken artiklar för inklusion i denna systematiska litteraturstudie.  

Kvalitetsgranskning 

Författare och handledare granskade var för sig de inkluderade artiklarnas evidensstyrka och 

samstämmighet rådde. För att kvalitetsgranska samt värdera innehållet i de olika artiklarna 

användes SBU:s system för evidensgradering [16]. Detta system är baserat på GRADE-

systemet, som bygger på en fyrgradig skala där studier graderas att ha starkt, (⊕⊕⊕⊕), 

måttligt starkt, (⊕⊕⊕), begränsat, (⊕⊕), eller otillräckligt, (⊕), vetenskapligt underlag. 

Beroende på vilken studiedesign den aktuella studien har så tilldelas den en preliminär 

evidensstyrka. Alla de studier som inkluderats i denna systematiska litteraturstudie är av 

randomiserad typ, vilket ger dem den högsta möjliga evidensstyrka. Denna preliminära styrka 

kan nedgraderas om attribut som är viktiga för kvaliteten på studien saknas. I vissa fall kan 

Sökning 1 
PubMed 

185 st efter 
sökning med 
sökord och 

inklusionskriterier 

62 st efter lästa 
titlar 

10 st 
inkluderade 

efter läst 
abstract 

52 st 
exkluderade 

Sökning 
Cochrane 

107 st efter 
sökning med 
sökord och 

inklusionskriterier 

9 st efter lästa 
titlar 

5 st 
inkluderade  

efter läst 
abstract 

17 st inkluderade efter borttagande av dubbletter 

7 st 
inkluderade 
efter lästa i 

fulltext 

7 st inkluderade i 
studien för 

kvalitetsgransknin
g 

10 st 
exkluderade 

7 st dubletter 
exkluderade 

4 st 
exkluderade 

Sökning 2 
PubMed 

135 st efter sökning 
med sökord och 

inklusionskriterier 

19 st efter lästa 
titlar 

9 st efter läst 
abstract 

10 st 
exkluderade 
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även styrkan höjas om studien innehåller något som utmärker den och gör den speciellt 

välgjord. Bedömning av evidensstyrkan görs enligt dessa fem variabler: 

 

• Studiekvalitet 

• Överensstämmelse/ samstämmighet 

• Relevans/ överförbarhet 

• Precision i data 

• Risk för publikationsbias 

Under var och en av de fem variablerna finns underkategorier att ha i åtanke när man läser en 

artikel. Beroende på hur välgjorda artiklarna är med avseende på ovanstående punkter så kan 

den preliminära evidensstyrkan dras ned med ett eller två steg. På så sätt bedöms den 

slutgiltiga evidensstyrkan för alla inkluderade artiklar. Se Tabell 1 och Tabell 2 i resultatdelen 

för en sammanfattad bedömning av vilken evidensstyrka de sju inkluderade artiklarna ansågs 

ha. 

Etiskt övervägande 
I detta arbete har en stor mängd artiklar, rapporter och övrig litteratur behandlats. Det var av 

största vikt att alla inkluderade artiklar hade genomgått någon form av etisk prövning samt 

fått ett etiskt godkännande. En sådan prövning inkluderar att forskaren överväger om studien/ 

interventionen kan skada studiedeltagaren. Med avseende på etiska aspekter är det dessutom 

viktigt att ha i åtanke att arbetets resultat kan komma i konflikt med redan etablerade åsikter 

och föreställningar samt ekonomiska intressen. 

 

Resultat 

Tre av de inkluderade studierna bedömdes ha måttligt starkt, (⊕⊕⊕), vetenskapligt underlag 

medan övriga fyra graderades till begränsat, (⊕⊕). I Tabell 1 och Tabell 2 finns en 

sammanfattning av hur det vetenskapliga underlaget för de olika artiklarna bedömdes, samt 

vad som drog ned den preliminära evidensstyrkan.  
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Tabell 1. Evidensstyrka för inkluderade studier. 

Studie Antal deltagare Studiedesign Studiekvalitet Överensstämmelse 
Dyson P. A. 
2007 [17] 

26 Randomiserad 
(⊕⊕⊕⊕) 

0 0 

Guldbrand H. 
2012 [18] 

61 Randomiserad 
(⊕⊕⊕⊕) 

-1 
icke-blindad 
studie 

0 

Saslow L. R. 
2014 [19] 

34 Randomiserad 
(⊕⊕⊕⊕) 

-1 
icke-blindad 
studie 

0 

Tay J. 2014 
[20] 

93 Randomiserad 
(⊕⊕⊕⊕) 

-1 
stort bortfall 

0 

Davis N. J. 2009 
[21] 

105 Randomiserad 
(⊕⊕⊕⊕) 

-1 
icke-blindad 
studie 

0 

Yamada Y. 
2014 [22] 

24 Randomiserad 
(⊕⊕⊕⊕) 

-1 
icke-blindad 

0 

Von Bibra H. 
2013 [23] 

32 Randomiserad 
(⊕⊕⊕⊕) 

-1 
icke-blindad 
studie 

0 

	  
Tabell 2. Evidensstyrka för inkluderade studier.(fortsättning Tabell 1) 

Studie Relevans Precision i data Risk för 
publikationsbias 

Vetenskapligt 
underlag 

Dyson P. A. 
2007 

0 -1 
lågt antal 
personer i 
grupperna 

-1 
sponsrade av 
Sugar Bureau 

Begränsat 
(⊕⊕) 

Guldbrand H. 
2012 

0 0 0 Måttligt starkt  
(⊕⊕⊕) 

Saslow L. R. 
2014 

0 -1 
skillnader i 
baslinjedata 

0 Begränsat 
(⊕⊕) 

Tay J. 2014 0 0 0 Måttligt starkt  
(⊕⊕⊕) 

Davis N. J. 2009 0 0 -1 
sponsrade av 
Atkins 
Foundation 

Begränsat 
(⊕⊕) 

Yamada Y. 
2014 

0 0 0 Måttligt starkt  
(⊕⊕⊕) 

Von Bibra H. 
2013 

-1 
gjord på lågt 
antal 
inneliggande 
patienter 

0 0 Begränsat 
(⊕⊕) 
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Efter att alla artiklar fått en enskild, slutlig evidensstyrka, bedömdes det sammantagna 

vetenskapliga underlaget av de inkluderade studierna för min frågeställning. Detta bedömdes 

vara begränsat, (⊕⊕), då flertalet av studierna hade denna styrka enskilt.  

 

Resultatet i de olika studierna som inkluderats i detta arbete var samstämmigt, där ett antal 

huvudpunkter kunde lyftas fram. Låg-kolhydratskost, i detta fall med mindre än 35 % av den 

totala energin kommande från kolhydrater, har gynnsamma effekter hos patienter med typ 2-

diabetes. Dessa positiva effekter syntes både på vikt, HbA1c och blodfetter. På kortare sikt, 

(upp till och med 6 månader), ses dessutom en mer uttalad positiv effekt av låg-

kolhydratskost, i jämförelse med annan rekommenderad kost på HbA1c, vikt och blodfetter. 

Framförallt noterades en ökning av HDL hos de studiedeltagare som ätit låg- eller extrem låg-

kolhydratskost. På något längre sikt, 12 månader, observeras likvärdigt goda resultat vid 

applicerad låg-kolhydratskost som vid traditionella kostrekommendationer. Utöver detta 

observeras få negativa aspekter av låg-kolhydratskost i de olika studierna. I ett par av 

artiklarna nämns det att fåtalet studiedeltagare som ätit låg-kolhydratskost drabbats av 

förstoppning [19, 20] och i en artikel hade tre deltagare haft episoder med hypoglykemi [22] 

innan diabetesläkemedel ställts in. I Tabell 3 och Tabell 4 återfinnes en sammanfattad bild 

över de inkluderade artiklarna.  

 

Tabell 3. Resultat. 

Författare 
År 

Studietyp 
Studietid 

Population Intervention/Exponering 
(S= studiegrupp,) 
(K=kontrollgrupp) 

Dyson P. A. 
2007 

Prospektiv, 
randomiserad 
interventionsstudie 
3 månader 

26 deltagare, 
(13 med DM 
typ 2 och 13 
utan DM typ2) 
Både kvinnor 
och män med 
medelålder 
52,0 år 

S: LKD, låg-kolhydratsdiet, (≤ 40 g  
kolhydrater/dag),  
n= 12  
K: HD, hälsosam diet, (enligt 
Diabetes UKs 
kostrekommendationer),  
n= 14 
 

Guldbrand H.  
2012 

Prospektiv, 
randomiserad 
interventionsstudie 
24 månader 

61 deltagare 
med DM typ 2 
Både kvinnor 
och män med 
medelålder 
62,0 år 

S: LKD, låg-kolhydratsdiet, (20% av 
energin från kolhydrater, 50% från 
fett), n= 30  
K: LFD, låg-fettsdiet, (55-60% av 
energin från kolhydrater, 30% från 
fett), 
 n= 31 
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Saslow L. R. 
2014 

Prospektiv, 
randomiserad 
interventionsstudie 
3 månader 

34 deltagare 
med DM typ 2 
eller 
prediabetes 
Både kvinnor 
och män med 
medelålder  

S: LKK, (låg-kolhydrat/ ketogen 
diet), med mellan 20-50 g 
kolhydrater/ dag samt högt 
fettinnehåll, icke kalorirestriktiv diet 
n= 16 
K: MKKR, (medel-kolhydrat/ 
kalorirestriktiv diet) 
n= 18 

Tay J. 
2014 

Prospektiv, 
randomiserad 
interventionsstudie 
24 veckor 

93 deltagare 
med DM typ 2 

S: VLK-diet, (väldigt lågt 
kolhydratinnehåll och högt 
fettinnehåll, 14% kolhydrater, 58% 
fett) 
n= 46 
K: LFD, låg-fettsdiet, (högt 
kolhydratinnehåll och lågt 
fettinnehåll, 53% kolhydrater, 30% 
fett) 
n= 47 

Davis N. J. 
2009 

Prospektiv, 
randomiserad, 
parallell 
interventionsstudie 
12 månader 

105 deltagare 
med DM typ 2 

S: LKD, (låg-kolhydratsdiet enligt 
Atkins) 
n= 55 
K: LFD, (låg-fettsdiet, 25% av total 
energi från fett) 
n= 50 

Yamada Y.  
2014 

Prospektiv, 
randomiserad 
interventionsstudie 
6 månader 

24 deltagare 
med DM typ 2 
Både kvinnor 
och män med 
medelålder 
63,3 år 

S: LKD, (låg-kolhydratsdiet, mellan 
70 och 130 g kolhydrater/ dag, 
(29,8% av total energi från 
kolhydrater)) 
n= 12 
K: KRD, (kalorirestriktiv diet, 51% 
av total energi från kolhydrater) 
n= 12 

Von Bibra H. 
2013 

Prospektiv, 
randomiserad 
interventionsstudie 
3 (+2*) veckor 

32 deltagare 
med DM typ 2 
Både kvinnor 
och män med 
medelålder 
52,0 år 

S: LKD, (lågkolhydratsdiet, 25% av 
total energi från kolhydrater) 
n= 16 
K: LFD, (låg-fettsdiet, 55% av total 
energi från kolhydrater, 25% från 
fett), följt av LKD i 2 veckor 
n= 16 
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Tabell 4. Resultat.(fortsättning Tabell 3) 

Författare 
År 

Effektmått Resultat Vetenskapligt 
underlag 

Dyson P. A. 
2007 

Viktförändring 
HbA1c 
Blodfetter 
 

Viktnedgång var större hos LKD-gruppen 
än hos HD-gruppen, (6.9 vs. 2.1 kg,  
P= 0.003). Ingen skillnad mellan grupperna 
med avseende på HbA1c eller lipider. 

Begränsat 
(⊕⊕) 

Guldbrand 
H.  
2012 

Viktförändring 
HbA1c 
Blodfetter 

Ingen skillnad i viktnedgång mellan 
grupperna, maximal viktnedgång vid 6 
månader. HbA1c  sjönk endast i LKD-
gruppen. Ökat HDL i LKD-gruppen, ingen 
skillnad i LDL mellan grupperna.  

Måttligt starkt 
(⊕⊕⊕) 

Saslow L. R. 
2014 

Viktförändring 
HbA1c 
Blodfetter 

HbA1c  hade sjunkit i LKK-gruppen, men 
inte i MKKR-gruppen. Viktnedgång var 
också störst i LKK-gruppen, (5,5 kg i LKK-
gruppen vs. 2,6 kg i MKKR-gruppen). 

Begränsat 
(⊕⊕) 

Tay J. 
2014 

Viktförändring 
HbA1c 
Blodfetter 

Båda grupperna tappade ungefär lika 
mycket i vikt och LDL. VLK-gruppen 
uppnådde större reduktion av triglycerider 
samt HbA1c. Dessutom uppnådde VLK-
gruppen högre HDL-värden än LFD-
gruppen.  

Måttligt starkt 
(⊕⊕⊕) 

Davis N. J. 
2009 

Viktförändring 
HbA1c 
Blodfetter 

Båda grupperna uppnådde likvärdiga, goda 
resultat när det kom till viktnedgång. Ingen 
signifikant ändring av HbA1c  syntes i någon 
av grupperna. LKD-gruppen hade en större 
ökning av HDL än LFD-gruppen. 

Begränsat 
(⊕⊕) 

Yamada Y.  
2014 

Viktförändring 
HbA1c 
Blodfetter 
 
 

Ingen signifikant viktförändring i någon av 
grupperna. HbA1c minskade signifikant i 
LKD-gruppen. Även triglycerider minskade 
i LKD-gruppen, men ej i KRD-gruppen.   

Måttligt starkt 
(⊕⊕⊕) 

Von Bibra H. 
2013 

Viktförändring 
HbA1c  
Blodfetter 
 
 

I båda grupperna sågs positiva resultat för 
viktnedgång, HbA1c samt totalt kolesterol. 
Efter 3 veckor hade dessutom 
triglyceriderna minskat hos LKD-gruppen, 
men ej hos LFD-gruppen. Efter 5 veckor 
syntes samma minskning av triglyceriderna 
även hos LFD-gruppen, (+2 veckor med 
LKD). 

Begränsat 
(⊕⊕) 
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Fyra av sju inkluderade studier jämförde låg-kolhydratskost med låg-fettskost, [18, 20, 21, 

23]. Dessa studier var av olika duration, där den kortaste varade i tre veckor och den längsta i 

24 månader. Trots detta var resultatet i alla fyra studier samstämmigt, där alla uppvisade 

positiva effekter av låg-kolhydratskost hos individer med diabetes mellitus typ 2. Övriga tre 

inkluderade studier jämförde låg-kolhydratskost med någon form av kalori-restriktiv diet, [17, 

19, 22]. Även dessa studier uppvisade övervägande positiva effekter av låg-kolhydratskost i 

jämförelse med den kalori-restriktiva kosten.  

 

Alla inkluderade studier innehåller interventionskoster med ett kolhydratsinnehåll på mindre 

än 35 %. Fyra av studierna håller sig inom SBU:s satta gräns för tillåten mängd kolhydrater i 

extrem låg-kolhydratsdiet, det vill säga 10-20 % av totalt energiintag [17, 18, 19, 20]. I alla 

dessa studier uppnåddes goda effekter med extrem låg-kolhydratskost hos de individer som 

deltagit.  

Diskussion 
I enlighet med tidigare sammanställning från SBU om kunskapsläget kring kost och diabetes 

är resultatet tydligt i fråga om låg-kolhydratskostens kortsiktiga effektivitet hos individer med 

diabetes mellitus typ 2 avseende HbA1c, vikt och blodfetter [13]. Dock strävar denna 

litteratursammanställning efter att belysa effekten av något mer extrem låg-kolhydratskost, 

där LCHF är en undergrupp. Som nämnt i resultatdelen, inkluderades fyra studier som 

innehöll en jämförelse mellan extrem låg-kolhydratskost och en annan typ av rekommenderad 

kost. Dessa studier bedömdes ha antingen måttligt starkt eller begränsat vetenskapligt 

underlag. SBU uttrycker i sitt kapitel om evidensgradering att ”begränsat underlag kan vara 

tillräckligt för att tillämpa metoden i klinisk praxis om andra kriterier är uppfyllda, till 

exempel rimlig kostnadseffektivitet”[16]. Med detta i åtanke, samt det faktum att alla fyra 

studier uppmätte god effekt av den extrema låg-kolhydratskosten, tolkas resultatet vara 

relevant. 

 

Det är dock viktigt att beakta att tre individer drabbades av episoder av hypoglykemi när de åt 

låg-kolhydratskost vid samtidig läkemedelsbehandling. I studien i fråga applicerades inte 

heller extrem låg-kolhydratskost, utan kosten innehöll 29,8 % kolhydrater. Risken för 

hypoglykemi kan då antas vara ännu högre vid extrem låg-kolhydratskost, som innehåller 

nästan 10 % mindre kolhydrater. Om denna typ av kost skall rekommenderas till individer 
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med diabetes mellitus typ 2 är det av största vikt att kontrollera patientens blodsocker och 

inställning av eventuella diabetesläkemedel för att försäkra sig om att hypoglykemi ej uppstår. 

 

Något som också nämnt i tidigare litteratursammanställningar, inklusive i den från SBU, är att 

man inte vet vilka långtidseffekter kosten har. Det man främst syftar på är det höga innehållet 

av mättat fett. Många kritiker menar att ett högt fettinnehåll i kosten på sikt kommer ge 

upphov till förhöjda blodfetter och som vi vet sedan tidigare så ökar risken för hjärt-

/kärlsjukdomar vid hyperlipidemi [24]. Irene Mattisson, nutritionsepidemiolog på 

Livsmedelsverket har varit en aktiv debattör och förespråkar både i tv och i debattartiklar att 

LCHF är ett mindre bra kostalternativ. I en debattartikel från Dagens nyheter uttrycker 

Livsmedelsverket att de vill ”att LCHF-dieten istället för animaliska fetter förordade ett högre 

intag av vegetabiliska, fleromättade fetter. Man är rädd för att hjärt- och kärlsjukdomar ökar 

om LCHF-dieten blir till en livsstil”[25]. Utöver detta anser de även att: ”En kost som LCHF 

handlar om att välja bort en stor del livsmedel, och då även bra livsmedel som rotfrukter, frukt 

och fullkorn. Där finns många bra näringsämnen man går miste om. Äter man inte fullkorn 

ökar till exempel risken för tjocktarmscancer.” [25]  

 

Delade åsikter existerar alltså när det gäller extrem låg-kolhydratskost, främst LCHF. 

Önskvärt är att fler långsiktiga studier görs, för att på ett adekvat sätt kunna bedöma alla 

fördelar och nackdelar med detta kostalternativ. Kunskapsläget idag ger en positiv kortsiktig 

prognos av applicerad låg- och extrem låg-kolhydratskost, men säger ingenting om de 

långsiktiga effekterna. Båda kostalternativen finns med på 1177:s sida om mat vid diabetes 

och även de nämner positiva kortsiktiga effekter, men påpekar att allt för lite kunskap finns 

kring långsiktig påverkan [26].  

 

För att uppnå bästa resultat torde framtida studier innefatta ett högre antal deltagare som äter 

kosten under ett tiotal år. Detta för att studera hur och om blodfetterna förändras med kosten. 

Några sådana studier har hittills ej utförts. Detta kan bero på flertalet olika faktorer, där en är 

det enkla faktum att koststudier är svåra att följa under längre perioder. För att uppnå 

signifikant resultat krävs ett visst antal individer och det är problematiskt att komma upp i 

detta antal, samt att få dessa individer att följa kostrestriktioner under en längre tid. 

Compliance blir dålig och risken för avhopp är stor. Dessutom har inte LCHF-kost varit på 

tapeten tillräckligt länge för att intresset för längre studier skall finnas.  

 



	  
18	  

Bristen på långsiktiga studier är en svaghet med denna litteratursammanställning. Dessutom 

innefattar den studier där kolhydratinnehållet i interventionskosten överstiger 20 %. Om inte 

denna gräns höjts, skulle litteraturstudien endast innehålla fyra studier, istället för aktuella sju 

stycken. Det visade sig dock att de studier med extrem låg-kolhydratskost uppnådde samma 

positiva resultat som de studier med något högre kolhydratinnehåll, (< 35 %). Gränsen höjdes 

inte heller så mycket att kostens kolhydratinnehåll liknande det i normalt rekommenderad 

kost, (45-60 % av total energi från kolhydrater). Kvaliteten på litteraturstudien bedömdes bli 

högre om ett något större antal artiklar inkluderades. Dock bestämdes att inklusionskriterierna 

ej skulle ändras ytterligare, för att kunna inkludera ännu fler studier. Ett allt för stort antal 

studier, som inte hade samma tydliga fokus mot den uppsatta frågeställningen bedömdes dra 

ned kvaliteten.  

 

Slutsats  
Låg-kolhydratskost och LCHF har en kortsiktig positiv effekt hos patienter med diabetes 

mellitus typ 2 avseende HbA1c, vikt och blodfetter. Dock är det av största relevans att 

ytterligare studier utförs, främst med fokus på de långsiktiga effekterna. Innan kosten kan 

rekommenderas utan förbehåll krävs en ökad kunskap om vad som händer med blodfetterna 

på sikt, samt om andra eventuella komplikationer tillstöter.  

 

Ett särskilt tack 
Till min handledare Eva Rask som stöttat mig under hela processen. Tack för att du tog dig an 

projektet och handledarrollen trots redan fullspäckad vardag. Jag uppskattar att du lett mig 

genom denna tidskrävande och ibland frustrerande process. Du har hjälpt mig att formulera 

mig men ändå gett mig utrymme att utvecklas självständigt. Utan din hjälp hade det inte varit 

lika roligt och givande. 

Tack. 
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