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Sammanfattning 
 
BAKGRUND Modifierad Atkins Diet (MAD) och ketogenkost är kostbehandlingar 
som ordineras till barn med svårbehandlad epilepsi. Andra patientgrupper som 
behandlas med dessa dieter är patienter med glukostransportprotein typ 1-brist. 
Kostbehandlingarna är kolhydratfattiga och fettrika. I Sverige finns fyra sjukhus som 
arbetar med MAD och ketogenkost. I dagsläget saknas studier som beskriver hur 
behandlingarna upplevs av berörda familjer.  
SYFTE Syftet med studien var att utforska hur föräldrar till barn som behandlas med 
MAD eller ketogenkost upplever kostbehandlingen. 
METOD Kvalitativa intervjuer baserade på en halvstrukturerad frågeguide har 
genomförts. Fem familjer från olika delar av landet deltog i studien. Intervjuerna 
spelades in med mp3-spelare för att sedan transkriberas ordagrant. Samtalen 
analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.  
RESULTAT Föräldrarna berättade om en rädsla och oro inför behandlingsstarten och 
att introduktionsperioden som familjerna erbjöds inför kostbehandlingen visade sig vara 
mycket viktig för kommande behandlingsprocess. Föräldrarna upplevde det svårt att 
tillaga en varierad kost och att det var viktigt med adekvata hjälpmedel och regelbunden 
vårdkontakt för att kunna tillämpa kostbehandlingen i vardagslivet. Deras behov av stöd 
förändrades under behandlingsprocessen. Genomgående var att informanterna upplevde 
att de sociala aktiviteterna anpassades efter kostbehandlingen. Föräldrarna upplevde det 
som viktigt att ha kontakt med andra familjer i liknade situation. Trots att föräldrarna 
upplevde flera olika praktiska och sociala problem ansåg de ändå att det positiva, som 
var kopplat till behandlingens resultat övervägde. En förälder uttryckte sig med orden 
”Vi fick tillbaka vårt barn”- vilket återspeglar många föräldrars åsikt om behandlingen. 
SLUTSATS MAD och ketogenkost kräver mycket tid och kunskap för berörda familjer 
och påverkar deras vardag både praktiska och socialt. Med stöd från vård, barnomsorg, 
familj och vänner upplevde föräldrarna att det var lättare att upprätthålla behandlingen. 
Det finns också ett behov av att få prata med andra föräldrar och familjer som är 
liknande situationer. 
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Abstract 
 
BACKGROUND Modified Atkins Diet (MAD) and Ketogenic Diet are treatments 
prescribed to children suffering from refractory epilepsy. Patients with glucose 
transporter protein type 1 deficiency are also commonly treated with these diets, which 
are low in carbohydrates and high in fat. In Sweden, there are four hospitals 
implementing these treatments, but there is currently not sufficient information on how 
they are affecting the families.  
OBJECTIVE The purpose of this study was to explore how parents of children treated 
with MAD or Ketogenic Diet experience the treatment.  
METHOD Qualitative interviews based on a semi-structured topic guide was 
conducted. Five families from different parts of Sweden participated in this study. The 
interviews were recorded with an mp3 device and transcribed verbatim. Qualitative 
content analysis was used for data analysis.  
RESULT The parents disclosed anxiety before the start of the treatment and they 
acknowledged that the first week of introduction, which they, were offered before the 
start, proved to be essential for the rest of the treatment process. The families found it 
difficult to cook a balanced meal according to the dietary requriements, and also that it 
was important to have adequate resources and routine contact with health services to be 
able to apply the treatment to daily life. Their need for support changed during the 
treatment process. The informants believed their social activities were accommodated 
due to treatment. The parents felt the need to be in contact with other families in a 
similar situation. One parent expressed him-/herself with the words “We got our child 
back”, which reflects many parents view, regarding the treatment. 
CONCLUSION MAD and Ketogenic Diet require a lot of time and knowledge and 
affect practical and social aspects in daily living. With the support of health care, child 
care, family and friends, the parents felt it was easier to maintain treatment. The 
informants also shed light on the necessity of being in contact with other parents and 
families in similar situations. 
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1. BAKGRUND 
 
Modifierad Atkins Diet (MAD) och ketogenkost är kostbehandlingar som ordineras till 
personer med svårbehandlad epilepsi som inte uppnått önskvärt resultat med andra 
behandlingsformer (1-2). Incidensen av epilepsi i Sverige är 50/100 000 per år och 
prevalensen är 0.7% (3). Incidensen av epilepsi är högst i barnåren. En annan 
patientgrupp som behandlas med kostbehandlingarna är de med glukostransportprotein 
typ 1-brist (GLUT 1) (4). GLUT 1-brist innebär att hjärnans energiomsättning är nedsatt 
då glukostransporten in till hjärnan är hämmad. Epileptiska anfall är symtom som ofta 
uppstår hos dessa patienter och då redan under spädbarnstiden.  
 
MAD och ketogenkost innebär att det dagliga intaget av kolhydrater begränsas till 10-
15 g per dag och vid ketogenkost finns det riktlinjer om att intaget av kolhydrater bör 
utgöra max 2 E% av dagens totala energiintag (5). Mängden kolhydrater som ges vid 
respektive kostbehandling är beroende av sjukdomsbild, barnets ålder och energibehov 
(5-6). Skillnaderna mellan en ketogenkost och MAD är att ketogenkost har restriktioner 
gällande kalorier, protein, vätska samt bestämda tider för måltider och en bestämd 
fördelning av makronutrienterna, vilket MAD inte har. Hypotetiskt kan MAD ge 
lindrigare biverkningar gällande gastrointestinala problem och minska risken för 
hämmad tillväxt på barn och ungdomar (7). I Sverige finns fyra sjukhus (Norrlands 
universitetssjukhus, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Drottning Silvias Barn- och 
ungdomssjukhus och Skånesuniversitetsjukhus) som arbetar med dessa 
kostbehandlingar. Vilket av behandlingsalternativen som används beror på sjukhusets 
tradition, arbetssätt, familjesituation och vilken diagnos barnet har (7-8). 
Behandlingsvalet bestäms av ansvarig läkare i samråd med föräldrarna. 
Epilepsipatienter som får anfallsreducering med hjälp av kosten behandlas i cirka två år 
innan kosten långsamt fasas ut. För patienter med GLUT1-brist är kostbehandlingen 
livslång. 
 
Tidigare forskning har kunnat kartlägga hypoteser angående de olika 
verkningsmekanismerna bakom kostens effekt vid epilepsi (9-10). Kostbehandlingarna 
tros verka genom att minska den metabola och den oxidativa stress som annars kan 
bidra till epileptiska anfall. Vidare har det studerats om kosten leder till högre nivåer av 
den hämmande signalsubstansen gammaaminosmörsyra, vilket i så fall minskar 
anfallsfrekvensen. Någon evidensbaserad slutsats har ännu inte kunnat dras och 
behandlingsmetoderna sker därför på hypotesnivå för närvarande.  
 
Sedan tidigare finns studier som har undersökt hur det är att leva med kostbehandlingar 
för celiaki, njursjukdomar, diabetes och fenylketonuri (11-14). Dessa studier visar att 
sådana kostbehandlingar ledde till att familjerna isolerade sig och valde att inte äta ute 
på restauranger och caféer (11-13). Kosten tog mycket tid och energi och för att undvika 
denna typ av isolering planerade familjerna in sociala aktiviteter som inte påverkade 
måltidssituationerna (11). Tidigare forskning har visat att det finns brister i vårdens 
rutiner gällande att ge information till föräldrar vars barn går på kostbehandling 
angående vad behandlingen innebär och hur den ska administreras (12-13).  
 
I dagsläget saknas studier som beskriver hur kostbehandlingarna MAD och ketogenkost 
upplevs av berörda familjer. Sådana studier behövs för att undersöka och kartlägga 
föräldrarnas erfarenheter av kostbehandlingen. Denna typ av studier behövs även för att 
undersöka vad vården kan ge för stöd och hjälpmedel till familjerna och vilka 
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förbättringar som eventuellt bör ske för att föräldrarna ska kunna hantera 
kostbehandlingen på bästa sätt.  
!
2. SYFTE 
 
Syftet med studien var att utforska hur föräldrar till barn som behandlas med MAD eller 
ketogenkost upplever kostbehandlingen. 
 
3. METOD 
 
En kvalitativ metod valdes eftersom kvalitativa intervjuer är lämpliga att använda när 
tankar och upplevelser ska undersökas (15). 

3.1 Urval och rekrytering 
Under våren 2012 kontaktades dietister i Umeå, Stockholm och Göteborg via mail och 
telefon (Bilaga 1). Dietisterna informerades om studiens syfte och det tänkta 
rekryteringsupplägget. De fick förfrågan om att hjälpa till med rekrytering av föräldrar 
vars barn behandlas eller har behandlats med MAD eller ketogenkost. Dietisterna fick 
även ta del av det informationsbrev som skulle sändas till föräldrarna (Bilaga 2).  
 
I augusti 2012 togs vidare kontakt med de berörda dietisterna. Även dietisten från 
epilepsiteamet i Lund kontaktades för att hjälpa till med rekryteringen av föräldrar. 
Dietisterna förmedlade namn och telefonnummer till de föräldrar som valde att tacka ja 
till att delta i studien. Föräldrarna kontaktades sedan via telefon och mail för att 
bestämma tid och plats för intervjun. Bokningsinformation skickades över skriftligt via 
mail till de som önskade det. Totalt genomfördes fem stycken intervjuer med föräldrar 
vars barn behandlades eller hade behandlats med ketogenkost (n=3), MAD (n=1) eller 
en kombination av båda (n=1).  
 
3.2 Datainsamling 
Inför intervjuerna skapades en halvstrukturerad frågeguide som innehöll olika 
frågeområden med följande rubriker: måltider, omgivning, stöd och avslut (Bilaga 3). 
Frågeguiden hade övervägande öppna frågor. Intervjuerna skedde i familjernas hem 
eller på en plats efter deras önskemål med en av författarna närvarande. Vid ett tillfälle 
deltog båda föräldrarna och vid fyra av intervjutillfällena en av föräldrarna. Samtalen 
varade mellan 60-120 minuter beroende på hur mycket föräldrarna berättade samt hur 
utförliga deras svar var. Samtalen spelades in med hjälp av en mp3-spelare samtidigt 
som intervjuaren förde minnesanteckningar. Intervjuerna transkriberades av den som 
genomförde intervjun. Författarna genomförde tre respektive två intervjuer var. I 
transkriberingen skrevs allt ner ordagrant, även skratt, pauser och andra ljud 
nedtecknades.  
 
3.3 Analys 
Innan kodningen påbörjades läste författarna igenom alla intervjuer. Transkriberingarna 
analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman (16). Från de intervjuer författarna transkriberat tog de fram meningsbärande 
enheter utifrån föräldrarnas upplevelser och åsikter. De meningsbärande enheterna 
kondenserades och kodades därefter av författarna var för sig. Gemensamt jämfördes 
koderna av författarna och en del omarbetades fram till nya koder och utifrån koderna 
skapades kategorier med tillhörande subkategorier (Bilaga 4). 
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För att minska risken för feltolkningar reflekterade författarna kring sin förförståelse 
under hela analysprocessen.  
 
3.4 Etiska aspekter  
Varje intervju inleddes med att informera föräldrarna om att intervjun var frivillig, att 
de hade rätt att avbryta om de ville samt att de inte behövde svara på frågor som de 
upplevde känsliga. Innan intervjuerna påbörjades efterfrågade författarna 
informanternas godkännande till ljudinspelningar av samtalen.  Vidare informerades 
föräldrarna om att det inte skulle gå att identifiera dem i den färdiga studien. Då 
deltagarantal var begränsat och lättidentifierat på grund av stora variationer av diagnos- 
och åldersintervall beskrivs inte informanterna mer ingående i studien. 
  

4. RESULTAT 
!
Intervjuernas innehåll delades in i fem kategorier: ”Krokiga vägar fram till 
kostbehandlingen”, ”Introduktionsperioden, dagarna då allting förändrades, ”Att få en 
främmande kost till att bli en vana i vardagen”, ”Priset att betala för att få tillbaka sitt 
barns liv” och ”Skapa fler föräldrakontakter för att hitta förståelse” och dessa beskrivs 
mer ingående nedan. 
 

4.1 Krokiga vägar fram till kostbehandlingen 
Föräldrarna beskrev alla olika vägar fram till behandlingsstart. En del informanter 
uppgav hur de i flera år prövat olika behandlingsmetoder i hopp om att få ett friskare 
barn. En annan förälder berättade att kosten var den första behandlingsmetoden barnet 
behandlades med. Alla situationer som beskrevs var unika och likaså deras åsikter samt 
tro på behandlingsformen. Föräldrarna uppgav att de var osäkra på kostens effekt och 
dess svårighet att genomföra i hemmet. Informanterna berättade också om en rädsla för 
framtida social isolering som kosten skulle kunna innebära. Trots denna oro för kostens 
svårigheter och dess osäkra effekt hade föräldrarna en positiv inställning vid 
behandlingsstart. Informationen om kosten gav ett hopp om en behandlingsform som 
eventuellt skulle kunna ge dem ett friskare barn. En förälder uppgav hur kosten var det 
enda alternativet för deras barn, hur de insisterade på att få behandla sitt barn med kost 
istället för medicin som förstahandsval.   

 
”startar ni inte min son på kostbehandling NU så vänder vi oss utomlands” 
Förälder 3  

4.2 Introduktionsperioden, dagarna då allting förändrades 
Under kostens uppstart blev familjerna inskrivna på respektive behandlingscentrum 
under en viss tidsperiod som var omkring en vecka. Där fick föräldrarna en teoretisk 
och praktisk utbildning av vårdpersonalen i hur kosten var upplagd samt hur den skulle 
tillagas.  
 

”vi lagade mat där i testköket där på sjukhuset. Så vi fick prova olika saker, vi 
fick laga mat och äta tillsammans med dietisten också för att prova fram. Så 
det gick ändå ok ” Förälder 4 

 
Föräldrarnas upplevelser om hur dessa dagar fungerade var väldigt varierande. Flertalet 
informanter berättade om hur de fick mycket teoretisk kunskap samt att när 
informationen förmedlades både muntligt och skriftligt ingav det en trygghetskänsla hos 
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föräldrarna. Det var även viktigt att föräldrarna fick tid med vårdpersonalen och i vissa 
fall lagade föräldrarna mat tillsammans med vårdpersonalen. Hjälpmedel så som 
telefonlistor till vårdpersonal och livsmedelstabeller var också till stor nytta. De 
föräldrar som var nöjda med introduktionen uppgav att de åkte från sjukhuset med 
mycket kunskap och en stor trygghet i behandlingsmetoden. I vissa fall var föräldrarna 
missnöjda med introduktionsperioden. De hade önskat mer handledning i den praktiska 
matlagningen och högre kunskapsnivå inom vårdteamet.  
 

”ja det är det jag säger allting var fel. Allting var fel” Förälder 3 
 

4.3 Att få en främmande kost till att bli en vana i vardagen.  
Föräldrarna berättade om hur kosten tog mycket tid i början av behandlingen. Inköpen 
av livsmedel tog lång tid då de behövde granska produkterna i butiken. Detta för att 
hitta användbara och alternativa livsmedel och produkter till matlagningen. De berättade 
vidare om att det ibland kunde vara svårt att hitta produkter som barnet tyckte om. Detta 
upplevdes med tiden gå fortare när föräldrarna lärt sig butikernas utbud samt när de 
hade hittat alternativ som barnet accepterade.  
 
Planeringen av måltiderna tog längre tid i början då föräldrarna skapade och letade fram 
nya måltidsförslag. Recept som föräldrarna hittade på internet fick göras om då de 
innehöll ingredienser som barnet inte kunde äta på grund av kostbehandlingen. Från de 
nya recepten hittade föräldrarna nya produktalternativ vilket ledde till en ökad 
måltidsvariation. Beredningen av maten tog även längre tid då varje ingrediens behövde 
vägas före tillagningen. Föräldrarna beskrev vidare om barnets speciella kost i många 
fall fick styra familjens val av mat. En förälder uttryckte sig så här om att göra kosten 
till en vana. 

 
”man lär sig att leva med den. Det blir en vardag av det hela, så att man får 
deppa ihop lite och komma igen” Förälder 6 

 
Material som föräldrarna fick under introduktionen upplevdes mindre aktuella längre in 
i behandlingen. Föräldrarna saknade stöd från vården i form av exempelvis ett 
kostdataprogram att använda hemma och önskade även att vårdpersonalen hade varit till 
större hjälp vid framtagning av fler recept för att underlätta måltidsplaneringen.  

 
”nej nej, jag har inte fått några tips”…” jag gör recepten själv” Förälder 3 

4.4 Priset att betala för att få tillbaka sitt barns liv  
Föräldrarna upplevde att omgivningen hade svårt att förstå kostens betydelse. En 
informant liknade kostbehandlingen med medicin vilket gjorde det hela lättare att förstå 
för utomstående.  
 

”då man förklarar för andra om det här att det är som barnets medicin” 
Förälder 2 
 

En del föräldrar berättade att hela familjen påverkades av kostbehandlingen. Tidigare 
spontana aktiviteter som café- och restaurangbesök blev allt färre. Sociala aktiviteter 
och fritidsintressen där föräldrarna deltog kunde fortsätta som vanligt samtidigt som det 
blev mycket svårare när barnen skulle iväg på egna aktiviteter.  
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”vissa grejer så har dem inte kunnat göra bara för man känt att det där det 
kommer inte att funka, den personen som är med dem skulle inte fixa.” 
Förälder 5 

 
Släkt och vänner stöttade och hjälpte familjerna så mycket de kunde med deras ofta 
otillräckliga kunskap om vad kostbehandlingen innebar. En informant upplevde sig till 
besvär då familjemedlemmar uttryckt ledsamhet över att inte kunna bjuda på mat. En 
annan negativ effekt föräldrarna upplevde var att barnen utsattes för särbehandling i 
barnomsorg och skola. När det exempelvis bjöds på något extra i skolan erbjöds inget 
alternativ till barnet. Några informanter utryckte även rädsla och oro inför 
långtidseffekterna av kosten. De flesta föräldrarna tyckte att kostbehandlingens vinster 
så som friskare barn betydde mer än förlusterna så bland annat var sociala 
begränsningar. 

 
”Även om sjukdomen är kvar så är hon mycket piggare och vi får tillbaka en 
tjej vi saknat. Det har betytt allt. Det är ju liksom underbart” Förälder 1 

 
”Så visst är man begränsad. Men som sagt, lite pris att betala för att få 
tillbaka sin son” Förälder 3 
 
”mycket jobb, det är väl det vad den betyder för mig egentligen och för min 
dotter är det ju ja, livet egentligen” Förälder 6 

 

4.5 Skapa fler föräldrakontakter för att hitta förståelse  
Samtliga informanter berättade att de saknade föräldrakontakter. De ville träffa andra 
familjer i samma situation för att kunna dela sina upplevelser, tankar och känslor. I de 
fall där släkt och vänners stöd var bristande uppgav föräldrarna att behovet av 
föräldrakontakt var som störst. Vidare nämndes att de saknade forum för byte av recept, 
alternativ till mellanmål och tips på användbara hjälpmedel för att underlätta vardagen. 
En av föräldrarna hade varit på en föräldraträff för familjer vars barn hade 
svårbehandlad epilepsi och uttryckte sin upplevelse av den nya föräldrakontakten 
väldigt starkt.  
 

”där man fick träffa föräldrar i samma sits, som förstod vad det handlade om 
det var helt jävla underbart.” Förälder 2 

 
5. DISKUSSION 
 
5.1 Metoddiskussion 
En kvalitativ metod fångar upp personers erfarenheter och åsikter om det berörda ämnet 
(15). Valet av metod passar bra in på studiens syfte då det var att utforska föräldrars 
erfarenheter inom ett relativt outforskat område.  
 
Dietisterna gjorde ett urval över vilka föräldrar de tillfrågade om att delta i studien, detta 
för att dietisterna bättre kunde bedöma vilka föräldrar som hade ork och vilja att 
genomföra en intervju. De föräldrar som deltagit i studien var de som upplevt att deras 
erfarenheter var viktig att delge för andra och de som kände sig bekväma i 
kostbehandlingen. Ifall urvalsgruppen varit större hade studien kanske täckt in föräldrar 
som befunnit sig i ett annat skede av behandlingsprocessen och som eventuellt inte 
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reflekterat lika mycket över sina erfarenheter av kostbehandlingen. Något som 
eventuellt hade påverkat studiens resultat. Urvalet hade ändå inte kunnat göras 
annorlunda på grund av vårdens sekretessprinciper och författarnas avsaknad av etiskt 
tillstånd. Intervjuerna skedde utspritt över landet vilket gör att stora delar av det 
begränsade urvalet täcktes in i studien. Trots att underlaget i Sverige är begränsat då få 
patienter använder sig av behandlingsmetoden behövs fler intervjuer för att uppnå 
mättnad i materialet. Något exkluderingskriterium över hur länge informanterna skulle 
haft erfarenhet av kostbehandlingarna fanns inte då detta skulle begränsa den redan lilla 
urvalsgruppen.  
 
De flesta av informanterna i studien kvinnor även andra studier har visat att det är 
övervägande kvinnor som deltar i undersökningar där barns kostbehandlingar studerats 
(13,17). För vidare studier inom området vore det intressant att undersöka eventuella 
skillnader mellan män och kvinnors upplevelser av sitt barns kostbehandling. 
 
Att författarna skapade den halvstrukturerade frågeguiden tillsammans ökade chansen 
för att samma typer av frågor och ämnen skulle lyftas under de intervjuerna som 
genomfördes enskilt av författarna. Frågeguiden har delvis skapats utifrån författarnas 
förkunskap samt genom litteraturgenomgång av tidigare studier inom liknande 
områden. Frågeguiden reviderades inte under datainsamlingen då inga nya 
frågeområden lyftes under intervjuerna. Samtalsledaren ställde övervägande öppna 
frågor för att få fram föräldrarnas åsikter utan att påverka. Öppna frågor skapade 
möjligheter för informanten att lyfta frågor och tankar som varit unika och viktiga för 
deras erfarenheter. Inför intervjuerna informerades informanterna om att det var 
dietiststudenter som var författare till studien vilket kan ha påverkat informanternas svar 
och därmed pålitligheten på studiens resultat. Intervjuerna skedde med en av författarna 
närvarande. Kanske hade fler parametrar från samtalet noterats ifall en av författarna 
hade agerat som observatör under samtalet vilket inte var möjligt då intervjuerna skedde 
på orter långt ifrån författarnas hemort.  
 
Analysen gjordes till större del enskilt av författarna. Gemensamma diskussioner kring 
koderna minskade risken för att data analyserades utifrån författarnas förförståelse. 
Utifrån koderna föreslog författarna gemensamma kategorier som sedan reviderades för 
att skapa ett ömsesidigt uteslutande av data.  
 
Författarna bär på en stor förförståelse i ämnet. Denna förförståelse finns då vi båda har 
sett krävande kostbehandlingar på nära håll. En av oss har en nära släkting med en 
livslång kostbehandling och den andra har behandlat sin son med MAD. En 
förförståelse som vi har reflekterat över under studiens gång och tänkt på vid 
analysprocessen. 
 
5.2 Resultatdiskussion 
Informanterna uppgav att de före kostbehandlingen kände oro inför hur den skulle 
påverka vardagen, hur de skulle planera och bereda kosten samt över kostens eventuella 
biverkningar. En tidigare studie visade också att patienter upplevt rädsla över allvarliga 
komplikationer och misslyckanden i kostbehandlingar (18). Genom att föräldrarna hade 
möjlighet att regelbundet mäta blodketoner, serumglukos och blodfetter skulle 
föräldrarna få bättre kontroll över kostens effekter vilket skulle kunna lindra 
föräldrarnas oro och rädsla för barnets framtida hälsotillstånd. Två studier om diabetes 
har belyst vikten av regelbunden vårdkontakt under behandlingsprocessen för att 
underlätta genomförandet av kostbehandlingen (18-19). En annan studie visade att 
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faktorer så som frekventa vårdkontakter ledde till tryggare föräldrar (20).  Kontinuerlig 
kontakt mellan vårdpersonalen och föräldrar skulle kunna öka vårdens möjligheter att 
upptäcka och bemöta familjernas hjälpbehov.  
 
Kostbehandlingen startades olika långt in i barnens sjukdomsförlopp. Detta kunde bero 
på att behandlingscentrumen arbetade utifrån olika behandlingsstrategier. Nationella 
riktlinjer över kostbehandlingarna hade kunnat ge en mer likvärdig vård och gjort det 
tydligare för både föräldrar och sjukvårdsteamet över vilka behandlingsmetoder som 
borde användas (21). Riktlinjerna hade exempelvis kunnat beröra ämnen som vilken 
prioritering en kostbehandling kunde få vid olika diagnoser samt hur ansvaret ska 
fördelas inom det behandlande teamet. Även rekommendationer för hur länge 
kostbehandlingen skulle prövas innan den avslutades borde kanske finnas så att barn 
över hela landet behandlas lika.  
 
Hur informanterna upplevde introduktionsperioden varierade. Vad var det som gjorde 
att åsikter skiljde sig åt? Bemöttes föräldrar olika eller hade sjukhusen olika arbetssätt 
som gav skilda åsikter? Nationella riktlinjer hade kanske underlättat arbetet med 
utformningen av en givande introduktion till kostbehandlingen som föräldrarna i 
dagsläget upplevt olika. Ett annat sätt att skapa trygghet i starten av kostbehandlingen 
hade varit att utföra andra halvan av kostintroduktionen i hemmet vilket en annan studie 
också har belyst (13). Då kunde föräldrarna lättare hunnit upptäcka problem och 
svårigheter med att utföra kosten i hemmet.  
 
Föräldrarna beskrev att letande efter recept var en ständig process för att får en variation 
i barnets kost. En tidigare studie har visat att en variationsrik kost underlättade 
upprätthållandet av kostbehandlingar under en längre tid vilket även informanterna i 
denna studie påpekade (18). Flertalet informanter lyfte också den ökade planeringen och 
tidsåtgången som två återkommande problem med genomförandet av kostbehandlingen. 
Föräldrarna beskrev att planeringen som ligger bakom kosten upplevs allt mindre 
besvärande ju längre kostbehandlingen pågick. Detta berodde troligtvis på att kosten 
blev en vana och applicerades in i vardagen. Dessa ovanstående faktorer kunde ha lyftas 
redan för föräldrarna när de informerades om kostbehandlingen. Att informera om 
aspekter som dessa i ett tidigt behandlingsskede hade kunnat avdramatisera och stilla 
föräldrars föreställningar och oro inför kosten (20). Kostberäkningsprogram fanns inte 
tillgängliga för föräldrarna. Att få tillgång till ett sådant program hade kunnat minskat 
tidsåtgången vid planering av kosten. Programmet hade även kunnat få familjerna att 
känna sig mer självständiga samt gett en större flexibilitet i vardagen. 
 
Intervjuade föräldrar belyste vikten av att prata med andra personer i liknande 
situationer. Sådana kontakter har visat sig kunna hjälpa familjer att underlätta vardagen 
vilket även informanterna i denna studie resonerade kring (13-14, 20). En annan lösning 
kunde vara att skapa ett faddersystem som redan visats sig fungerat bra i andra länder 
(20). Bör det finnas ett sådant nätverk för föräldrar i Sverige och vem skulle kunna var 
ansvarig för att starta ett?  
 
Informanter berättade om hur de informerade vänner och släkt om kostbehandlingen. 
Det skulle kunna diskuteras i fall ett informationsmaterial om kosten och dess betydelse 
borde ha skapats av vårdpersonal. En tidigare studie har visat att omgivningens låga 
kunskapsnivå styrde upplevelsen av sjukdomens stigmatisering (14). Vidare kunde en 
låg kunskapsnivå hos personal på restauranger och caféer vara en anledning till att 
personer med kostbehandlingar avstod från att äta ute. Föräldrarna berättade även om en 
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särbehandling som skedde i skolan, denna typ av särbehandling har även beskrivits i en 
tidigare studie (14). Särbehandling som kanske undvikits genom bättre information till 
personal inom skola och omsorg.  
!
6. SLUTSATS  
!
Kostbehandlingarna MAD och ketogenkost kräver mycket tid och kunskap för berörda 
familjer och påverkar deras vardag både praktiska och socialt. Med stöd från vård, 
barnomsorg, familj och vänner upplevde föräldrarna att det var lättare att upprätthålla 
behandlingen. Då kostbehandlingen ger familjerna tillbaka ett friskt barn är förlusten av 
tidigare sociala aktiviteter ett pris de är villiga att betala. Det finns också ett behov av att 
få prata med andra föräldrar och familjer som är i liknande situationer.  
 
7. YRKESRELEVANS 
 
Det finns inga nationella riktlinjer vilket kan resultera i olika behandlingsstrategier och 
en ojämn vårdkvalité över landet. Då mekanismerna bakom behandlingsmetoderna inte 
är evidensbaserade är en extra lyhördhet över föräldrarnas erfarenheter av kosten 
viktigt, något som gäller under hela behandlingsprocessen då familjernas hjälpbehov 
från dietisten kan ändras över tid. Nationella riktlinjer kan vara ett bra hjälpmedel för att 
öka dietisters trygghet i behandlingen och i mötet med familjerna. I dagsläget är det 
ingen personalgrupp i teamet som har ansvar för att skapa föräldrakontakter. Kanske 
skulle detta kunna bli ett av dietistens arbetsområde.  
 
8. FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 
 
Annika Holmström och Lotta Mårtensson har gemensamt utformat frågeguiden och 
sedan enskilt genomfört intervjuerna och transkriberingen. Analys av data och 
författandet av uppsatsen har gjorts gemensamt.  

 
9. TACK  
Ett stort tack till alla föräldrar som har ställt upp på intervjuerna och till dietisterna för 
er rekryteringshjälp. Tack till familj och vänner för ert stöd under arbetets gång. Till 
Johanna Arogén vill vi även rikta ett tack för att du bidrog med dina kunskaper i 
engelska.  

 
!

!

!

!

!
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Brev%till%dietisterna!
!
Hej!!
!
Vi!är!två!dietiststudenter!vid!Umeå!Universitet,!Lotta!Mårtensson!och!Annika!
Holmström.!Vi!håller!på!att!planera!inför!vår!CPuppsats!och!det!är!därför!som!vi!
kontaktar!er.!Vi!har!en!önskan!att!skriva!om!Modifierad!Atkins!Diet!och!det!är!därför!vi!
har!vänt!oss!till!er.!Vi!skulle!behöva!komma!i!kontakt!med!föräldrar!vars!barn!behandlas!
eller!har!behandlats!med!Modifierad!Atkins!Diet.!
!
Syftet!med!studien!är!att!få!en!ökad!förståelse!för!hur!det!är!att!leva!med!en!så!strikt!
kostbehandling!som!Modifierad!Atkins!Diet!är!för!att!i!framtiden!kunna!vara!ett!bra!stöd!
till!familjer!med!denna!kostbehandling.!
!
Metoden!vi!tänkt!oss!är!djupintervjuer!med!föräldrar!och!skulle!behöva!komma!i!
kontakt!med!8P10!föräldrar!som!är!intresserade!av!att!delta!i!studien.!!
!
Det!vi!skulle!vilja!ha!hjälp!med!är!att!vidarebefordra!en!förfrågan!om!att!delta!i!vår!
studie.!Vi!har!bifogat!brevet!som!föräldrarna!kommer!att!få!så!ni!kan!läsa.!
Vi!tänkte!bifoga!frankerat!kuvert!och!kontaktuppgifter!i!brevet!så!att!föräldrarna!själva!
kan!ta!kontakt!med!oss!vid!intresse!att!delta!i!studien.!Vi!skulle!vara!tacksamma!om!ni!
ville!förmedla!denna!förfrågan!till!era!patienters!föräldrar.!
!
Vi!har!förståelse!om!ni!vill!kontakta!någon!på!institutionen!för!att!få!en!uppfattning!om!
vilka!vi!är.!Här!är!namnet!på!den!som!är!kursansvarig!för!examensarbetet,!Linda!
Hagfors!090P!786!95!78,!linda.hagfors@kost.umu.se!
!
Vi!kommer!att!kontakta!er!om!någon!vecka!för!att!höra!om!ni!har!möjlighet!att!hjälpa!
oss!samt!om!ni!har!några!föräldrar!som!ni!tror!skulle!var!intresserade!av!att!delta.!
Vid!frågor!går!det!bra!att!ringa!eller!maila!oss.!
!
Med!vänliga!hälsningar/!
Lotta!Mårtensson!och!Annika!Holmström!
!
Umeå!Universitet!!
Institutionen!för!kostvetenskap!
Dietistprogrammet!
!

%
%

%Lotta!Mårtensson!
073/445!47!82!
loma0013@student.umu.se!
!

Annika!Holmström!
070/357!21!74!
anho0069@student.umu.se!
!
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Brev!till!föräldrarna!
!
Hej!!
!
Vi!är!två!dietiststudenter!vid!Umeå!Universitet,!Lotta!Mårtensson!och!Annika!
Holmström!och!vi!planerar!just!nu!vårt!examensarbete!för!dietiststudenter!som!vi!ska!
skriva!höstterminen!2012.!
Vår!önskan!är!att!skriva!en!studie!om!Modifierad!Atkins!Diet.!Vi!hoppas!kunna!få!en!
ökad!förståelse!för!hur!det!är!att!leva!med!en!så!strikt!kostbehandling!som!Modifierad!
Atkins!Diet!är!och!att!i!framtiden!kunna!ge!ett!bra!stöd!till!familjer!i!liknande!situation!
som!er.!Därför!hoppas!vi!att!ni!har!lust!och!ork!att!delta!i!vår!studie.!
!
Om!ni!väljer!att!delta!i!studien!kommer!någon!av!oss!att!besöka!er!föräldrar/förälder!
under!veckorna!34,!35!eller!36,!allt!enligt!överenskommelse!och!genomföra!intervjun,!
som!tar!ca!1½!timme.!Som!hjälpmedel!vid!intervjuerna!kommer!vi!att!använda!
diktafoner!och!resultatet!kommer!att!redovisas!i!vår!CPuppsats!där!materialet!kommer!
att!hanteras!konfidentiellt.!!
!
!
För!att!kunna!genomföra!studien!behöver!vi!få!kontakt!med!8!familjer!med!barn!som!
behandlas!eller!har!behandlats!med!Modifierad!Atkins!Diet!och!det!är!därför!vi!
kontaktar!er!på!detta!sätt.!Syftet!med!studien!är!att!få!en!uppfattning!om!hur!ni!som!
föräldrar/förälder!och!familj!upplever!kostbehandlingen.!
Är!ni!intresserad!av!att!delta!i!studien,!har!funderingar!eller!frågor!går!det!bra!att!
kontakta!oss!via!mail,!telefon!eller!det!för!frankerade!brevet.!
!
!
Med!vänliga!hälsningar/!
Lotta!Mårtensson!och!Annika!Holmström!
!
Umeå!Universitet!!
Institutionen!för!kostvetenskap!
Dietistprogrammet!
!
!
!
!
!

!

!

!

Lotta!Mårtensson!
073/445!47!82!
loma0013@student.umu.se!
!

Annika!Holmström!
070/357!21!74!
anho0069@student.umu.se!
!
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Frågeguide%
%

Inledning:%
Jag!vill!börja!med!att!tacka!för!att!du/ni!vill!delta!i!denna!intervju.!!
Målet!med!studien!är!att!få!en!ökad!förståelse!hur!det!är!att!leva!med!MAD!
och!resultatet!kommer!att!redovisas!i!en!cPuppsats.!Vill!bara!förtydliga!att!
deltagandet!är!frivilligt!och!att!ni!kan!välja!att!avstå!från!att!svara!på!frågor!
eller!avbryta!intervjun!när!som!helst.!Ni!kommer!under!hela!processen!
hållas!anonyma.!
%
P Berätta!om!bakgrunden/processen!fram!till!MAD?!

o Hur!lång!tid!har!ni!prövat!andra!behandling!metoder?!
o Vem!informerade!om!MAD?!
o Hur!togs!besluta!att!starta!behandlingen/!Hur!kommer!det!sig!att!
ni!började!med!MAD?!

!
Måltider%
P Beskriv!hur!en!måltidssituation!ser!ut!för!er?!
P Vilka!aspekter!av!måltiden!har!förändrats!pga!MAD?!

o Tillgång!på!recept?!
o Mellanmål!och!huvudmål!
o Snacks!och!godis!
o Dryck!
o Hur!sker!inhandling!av!matvaror?!
o Har!familjens!mat!ekonomi!förändrats?!
o Vad!har!ni!för!kunskap!om!val!av!livsmedel!och!produkter?!
o Vem/hur!tillagas!maten?!
o Har!övriga!familjemedlemmars!matvanor!förändrats!P!hur?!
o Planering!av!inköp!och!tillagning!

P Vilka!förändringar!har!upplevts!som!svårast?!
P Vilka!lösningar!har!skapats!för!att!lösa!problemen?!
!

Omgivning%
P Hur!har!familjen!påverkats!av!kostbehandlingen?!
P Hur!har!behandlingen!fungerat!utanför!hemmet?!

o Skolsituationen?!
o Dagis/fritidssituationen?!
o Släktmiddagar!
o Födelsedagskalas/fester!(alkohol)!
o Umgås!med!vänner!efter!skolan!
o Äta!ute!(restaurang!och!cafe)!
o Utflykte
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o Resor!
o Läger/cuper!!
o Fritidsaktiviteter!!

P Vilka!reaktioner!och!kommentarer!har!ni!fått!från!släkt!och!vänner?!
%
Stöd%
P Hur!har!ni!upplevt!möten!med!vården?!

o Dietist!
o Läkare!
o Sjuksköterska!
o Team!
o Primärvård!och!eller!sjukhus!
o Telefon!och!eller!fysiska!träffar!

P Hur!upplever!ni!stödet!från!!
o skola!!!
o barnomsorgen?!

P Vilket!stöd!har!ni!socialt?!
o Vänner!
o Familj!
o Släkt!
o Familjer!i!liknande!situation!

P Vilka!hjälpmedel!har!ni!erbjudits!–!saknat?!
o Recept!
o Information!om!MAD!
o Livsmedelstabell,!våg!ect.!

P Hur!har!stödbehovet!förändrats!över!tid?!
!

Avslut:%
P Berätta!om!era!framtidsplaner!angående!kostbehandlingen?!

o Vilka!faktorer!skulle!påverka!ert!beslut?!
P Du/ni!har!nu!berättat!olika!begränsningar!som!denna!kost!innebär!
för!ditt/ert!barn!och!din/er!familj.!Hur!kommer!det!sig!att!ni!ändå!
fortsätter!med!kosten?!

P Finns!det!någonting!mer!att!säga!kring!hur!er!vardag!förändrats!
sedan!ni!introducerade!MAD?!

P Vad!har!MAD!betytt!dig?!!
o Hur!tror!du!att!din!partner!upplever!det?!
o Hur!tror!du!att!ditt/dina!barn!har!upplevt!det?!

P Vad!skulle!du!vilja!berätta!för!andra!familjer!som!ska!starta!med!
MAD?!

P Får!jag!kontakta!dig/er!om!det!uppkommer!fler!frågor?
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Bakgrundsfakta:%
P Familjen!
P Ålder!
P Hur!lång!tid!har!de!haft!MAD!
P Arbete/utbildning!
P Avstånd!till!sjukhuset?!

%

%
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!

Kategorier,%subkategorier%och%analysexempel.%%

Textenhet Kondenserad 
enhet 

koder subkategorier Kategori 

du alltså handla i början 
det tog ju flera timmar 
alltså…man läst ju på 
allt och så vill man ju 
verkligen ha. Hmm där 
var en crème fraiche 
vilken är minst och 
vilken är bäst … Det 
kan ju finnas hur 
många av en grej kan 
det ju finnas många 
olika sorter…och 
fabrikat och grejer 
alltså, det kan ju skilja 
jätte mycket så att 
ja….ja, det gäller ju att 
hitta dom här som är 
bäst då…..ja det tar lite 
längre tid 

Blivit 
medveten 
om det stora 
utbudet av 
en produkt 
och 
handlingen 
tog väldigt 
mycket mer i 
början för att 
hitta det 
bästa 
alternativet. 
Det har  
blivit lite 
bättre med 
tiden 

Inköp 

tidskrävande 

 

Svårast i 

början 

 

 

 

Handling 

Planering 

 

ja, att det är hyfsat stor 
omställning. Det ska 
man inte sticka under 
stolen med. Och man 
måste tro på det 

Kosten 
innebär en 
stor 
omställning 
och man 
måste tro på 
den 

 Effekt Kosten/mat 

!

!

!

!

!

!

!
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Subkategorier! Kategorier%%
%
Söka  Krokiga vägar fram till kostbehandlingen 
Rädsla  
  
 
  
Vården   Introduktionsperioden, dagarna då allting förändrades 
Vården  
Innehåll  
Vården!%
 
 
 
Handling  Att få en främmande kost till att bli en vana i vardagen  
Kosten  
Måltider  
Vana  
Vardag  
Planering  
Familj 
Kosten  
 !
 
 
Effekter   Priset att betala för att få tillbaka sitt barns liv 
Situationer  
Upplevelse  
Sociala aktiviteter 
Vänner! 
Familj! 
 
 
Dela  Skapa fler föräldrakontakter för att hitta förståelse 
Söka  
Praktiskt! 
Föräldragrupp!!
Ekonomi!!
!


