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ABSTRAKT 

Bakgrund: I den systematiska litteratur studien Mat vid diabetes (SBU 2010) 

framgår det att lågkolhydratkost har likartade metabola effekter hos personer med 

diabetes i jämförelse med en traditionell lågfettskost. Trotts dessa råd visar en 

undersökning ifrån samma studie att endast 18 % av de tillfrågade sjuksköterskorna 

kliniskt tillämpade denna typ av kostintervention. Detta tycks vara problematiskt 

vilket nyligen uttryckts i en rad olika mediala sammanhang. Utöver denna debatt har 

vi idag också en epidemiskt stor utbredning av patienter med typ 2 diabetes mellitus 

vilket ställer krav på de allt mer begränsade resurser som finns inom vård och 

omsorg.  

Syfte: Syftet var att beskriva lågkolhydratkostens metabola påverkan hos patienter 

med Diabetes Mellitus typ 2. 

Metod: Den elektroniska sökningen av artiklar utfördes i PubMed, CINAHL, 

Academic Search Elite, Scopus, Web of Science, PsycINFO (2009-2014) samt PMC 

(2011-2014). 13 artiklar bedömdes utifrån studiedesign, metabola markörer, 

intervention/kontrollgrupp, inklusions och exklusionskriterer vara lämpliga för 

studien. 

Resultat: En övergripande majoritet studierna visade på att lågkolhydratkosten gav 

signifikant förbättrade metabola markörer och framförallt gällande HbA1c och HDL-

kolesterol. Endast en studie visade på ett negativt icke-signifikant resultat.  

Konklusion: Lågkolhydratkost förefaller utifrån studiens syfte och resultat som ett 

fullgott alternativ till den traditionella diabeteskost som utgör stora delar av den 

kostbehandling som patienter med T2DM får idag. Men kan innebära ett stort ansvar 

i det arbetsätt som sjuksköterskan tillämpar för att stödja och hjälpa en patient med 

T2DM att nå en god egenvård, hälsa och metabolkontroll  

 

Nyckelord: Typ 2 diabetes mellitus. Lågkolhydratkost. Traditionell diabeteskost. 

Chronic Care Model. Egenvård. Empowerment.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: The systematic literature review Mat vid diabetes (SBU 2010) 

indicates that a low carbohydrate diet possesses similar metabolic effects in people 

with diabetes compared to a traditional low-fat diet. Contrary to this advice, a review 

from the same study portrayed that only 18% of the surveyed nurses clinically applied 

this type of diet intervention. This seems to be problematic, as was recently expressed 

in a variety of media. In addition to this debate, health care now also face a 

widespread epidemic of patients with type 2 diabetes mellitus which in turn puts the 

increasingly diminished and limited resources in health care under additional 

pressure.  

Aim: The aim of this study was to describe a low-carbohydrate diet and its metabolic 

effects in patients with Diabetes Mellitus type 2. 

Method: Included articles in this review was found by searching PubMed, CINAHL, 

Academic Search Elite, Scopus, Web of Science, PsycINFO (2009-2014) and PMC 

(2011-2014). 13 articles were assessed to be eligible for this review by assessing study-

design, metabolic markers, intervention / control group, inclusion and exclusions 

criteria.  

Results: An overall majority of studies proved that a low carbohydrate diet could 

result in significantly improved metabolic markers, and in particular the HbA1c and 

HDL cholesterol. Only one study showed a negative non-significant result. 

Conclusion: A low-carbohydrate diet seems based on our findings as a viable 

alternative to the traditional diabetic diet which constitute a large part of the diet 

treatment that patients with T2DM receives from current healthcare. But this in turn 

implies that a greater responsibility is taken by the nurse in order to support and help 

a patient with T2DM to achieve a good self-care, health and metabolic control. 

 

Keywords: Type 2 diabetes mellitus. Low carbohydrate diets. Traditional diabetic 

diet. Chronic Care Model. Self-care. Empowerment. 
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INLEDNING 

I den systematiska litteraturöversikten Mat vid diabetes av SBU (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering) framgår det att en måttlig lågkolhydratkost (30-40%) i 

stora drag har likartade effekter som en lågfettskost eller en traditionell diabeteskost 

på metabola markörer (SBU 2010, 23-28). Dessutom framgår det i en 

praxisundersökning av sjukvårdspersonal att det finns en oproportionerlig fördelning 

av vilka koster som rekommenderas vid behandling av diabetespatienter. 18 % av de 

tillfrågade sjuksköterskorna använde lågkolhydratkost som kostrekommendation och 

65-69% svarade att de rekommenderade en kost i enighet med de europeiska 

rekommendationerna, vilket till stor del liknar den svenska traditionella 

diabeteskosten. Många svarade att de upplevde en osäkerhet runt kostens 

vetenskapliga och evidensbaserade förankring. Dessutom uppgav ca 50 % av de 

tillfrågade att kostråden ibland ifrågasatts av deras patienter. Detta i sig är kanske 

rimligt men ger en fingervisning om den rådande oenighet som verkar infinnas hos 

sjukvårdspersonal och patienter. Majoriteten (78 %) av de responderande i denna 

undersökning var sjuksköterskor. Undersökningen bör dock tolkas med en viss 

försiktighet pga. av dess låga svarsfrekvens.  

 

Den rådande debatt som handlar om den kost som en patienten med diabetes bör äta 

tydliggörs i rapporten Mat vid diabetes. En bakomliggande orsak eller symptom till  

denna debatt kan vara den som tidigare nämnt låga fördelning av sjuksköterskor som 

rekommenderar en lågkolhydratkost som kostråd, samt den rådande osäkerheten 

runt dessa råd som kan antas infinna sig hos både patienter och sjukvårdspersonal 

(SBU 2010). Denna förvirring eller osäkerhet kan antas orsaka både onödigt lidande 

för patienterna och dessutom underminera den roll sjukvårdspersonalen har för 

behandling av dessa patienter. En ökad kunskap om lågkolhydratkostens effekter och 

dess roll i behandlingen av patienter med typ 2 diabetes mellitus (T2DM) kan bidra 

till att sjuksköterskan kan arbeta evidensbaserat. Det är dessutom ur ett 

epidemiologiskt, ekonomiskt och hälsomässigt perspektiv av 

yttersta vikt att ett uppdaterat vetenskapligt underlag för kostbehandling av personer 

med T2DM finns tillgängligt. Vården präglas idag allt mer av begränsade resurser och 

då främst ekonomiska och humana, parallellt med detta har en ökad mängd 

information om olika koster framträtt i media och på internet. En ökad mängd 

information kan leda till att en patient får en större kunskap vilket visats ha en rad 
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positiva effekter som högre empowerment, coping, delaktighet och detta kan i sin tur 

leda till bättre metabol kontroll och följsamhet vid behandling. Fenomenet internet 

och e-hälsa kan understödja en ökad kunskap hos patienterna och detta betyder att 

sjuksköterskan behöver hålla sig àjour med aktuell information. För att tillgodose sig 

denna information behöver sjuksköterskan besitta en gedigen kunskapsbas om hur 

man söker information och hur den skall värderas (Hanberger 2012, 148-153).  

 

Att drabbas av diabetes innebär stora livsstilsförändringar varför det är av stor vikt 

att kost, fysisk aktivitet, läkemedelshantering och blodsockerkontroller sköts. Dessa 

moment kan många patienter sköta på egen hand med hjälp av de kunskaper som 

sjuksköterskan förvärvat. Trots den idag allt mer patientcentrerade vården upplever 

ett ökat antal patienter med diabetes svårigheter att hantera denna sjukdom. Dessa 

svårigheter ställer ökade krav på att sjuksköterskan är skicklig i tillämpningen av de 

interventioner som ges och därigenom stödja och förbättra hälsan för dessa patienter. 

Idag anses utbildning, planering och träning vara effektiva interventioner för att 

förbättra patienters hälsa och kostvanor (Heinrich, Schaper, och de Vries 2010).   

 

Syftet i denna studie var att beskriva lågkolhydratkostens metabola påverkan hos 

patienter med Diabetes Mellitus typ 2. 

 

Frågeställningar: 

  

● Vilka skillnader i metabola markörer finns mellan en lågkolhydratkost i 

jämförelse med en traditionell diabeteskost? 

● Vilka rekommendationer och åtgärder medför en lågkolhydratkost för hur 

patientens egenvård utformas? 

● Vilka implikationer medför rekommendationer av lågkolhydratkost i 

jämförelse med traditionell diabeteskost för patientens egenvård och 

sjuksköterskans roll i egenvården?  
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Sjuksköterskans och patientens roll vid egenvårdstöd  

För att kunna ge en god patientutbildning och stödja en god egenvård bör 

sjuksköterskan följa Socialstyrelsens evidensbaserade riktlinjer då dessa är baserade 

på klinisk forskning och erfarenhet (Forsberg och Wengström 2013, 22-23). I denna 

studie har vi valt att följa SBU´s definition som finns beskrivet i Forsberg och 

Wengström (2013, 18-19). Således innebär en evidensbaserad omvårdnad att 

sjuksköterskan i sitt kliniska arbete utgår efter bästa tillgängliga vetenskapliga 

underlag. Detta förhållningssätt innebär i praktiken att sjuksköterskan integrerar 

vetenskapliga bevis innan beslut tas om vilka omvårdnadsinsatser som skall föreslås. 

För att som sjuksköterska kunna utbilda patienten och jobba evidensbaserat kan ett 

personcenterat förhållningssätt antas. Detta innebär att sjuksköterskan lyssnar, 

förmedlar och informerar patienten utifrån hens behov och detta går hand i hand 

med Wagners Chronic Care Model (Bild 1.1) (Bodenheimer, Wagner, och Grumbach 

2002).  

 

Det övergripande målet för en behandling av T2DM innebär att med en hög 

livskvalitet för patienten förhindra eller fördröja sjukdomens komplikationer (Berne 

2012, 57). Målet med Wagners Chronic Care Model är att ge patienter med långvariga 

sjukdomar bättre förutsättningar till en bättre sjukdomshantering. Detta åstadkoms 

genom egenvårdsstöd, effektiva kliniska informationssystem, kontinuerlig 

vårdleverans, gemensamma teambaserade beslut och en hälsovårdsorganisation där 

riktlinjer och resurser upprättas. Med hjälp av dessa samspelande komponenter kan 

patienten bli mer aktiv, informerad och “empowered”, dessutom kan det 

teambaserade vårdlaget bli mer förberett och proaktivt i vården av patienter. Således 

möjliggör detta att patienten får ett förbättrat sjukdomsförlopp (Bodenheimer, 

Wagner, och Grumbach 2002). Som sjuksköterska kan det därför vara lämpligt att 

förhålla och använda sig av dessa komponenter i det kliniska arbetet med patienter 

som lider av T2DM. 
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Bild 1.1 Wagners Chronic Care Model 

Källa: http://www.fachc.org/health-dc-planned-care.php 

 

Diabetesvården i Sverige består många gånger av ett teambaserat arbetslag, speciellt 

inom svensk primärvård. Detta teambaserade arbete där sjuksköterskan ingår, har 

visats ge en god effekt på patienters metabola kontroll, tillfredställelse, trygghet, tillit 

och vilja att leva ett gott liv som i sin tur leder till förutsättningar till en god egenvård 

(Wikblad 2012, 27-28). Det teambaserade arbetssättet och uppdelningen av 

arbetsuppgifter i vården leder till att sjuksköterskor kan ta ett större ansvar i 

sjukvårdshanteringen av patienter med T2DM (Bodenheimer, Wagner, och 

Grumbach 2002). Enligt Granit och Hjalmarsson (2012, 29-31) innebär detta 

teambaserade arbete ett stort ansvar för patienten, exempelvis måste en viss 

punktlighet vid träffar, provtagning och avtalad skötsel av patientens egenvård 

infinnas om hen skall nå uppsatta mål. En grundförutsättning för det teambaserade 

arbetet är att teamet är välfungerande dvs. att klara och tydliga mål existerar, 

motivation finns och att ett personcentrerat förhållningssätt antas. Att arbeta 

personcentrerat innebär att värna om patientens kunskaper och erfarenheter vilket 

utgår från uppfattningen om att alla är unika. Därför är det av stor vikt att 

sjuksköterskan är dynamisk, lyhörd och förmedlande i mötet med dessa patienter. 

Genom att sjuksköterskan är dynamisk, lyhörd och förmedlande åstadkoms en 

individanpassad vård vilket stärker patientens tillfredställelse, trygghet, 

egenvårdspotential och självförtroende (Hornsten et al. 2005).  

http://www.fachc.org/health-dc-planned-care.php
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Empowerment och Compliance 

Det personcentrerade förhållningsättet gör att patienter med långvariga 

sjukdomstillstånd blir den huvudsakliga vårdgivaren i den senare delen av 

behandlingen. För att patienten skall kunna bli den huvudsakliga vårdgivaren i sin 

egenvård behöver sjuksköterskan ge patienten utbildning i kost, motion, 

egenmätningar och läkemedelsanvändning. En välutbildad och därmed kompetent 

patient beskrivs som “empowered” och den bakomliggande teorin för detta begrepp 

utgår från att en viss samverkan eller samspel existerar mellan patienten och 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan bör i samspelet med patienten fokusera på de mål, 

behov och kunskap som saknas. Detta skapar sin tur empowerment och slutligen 

möjliggörs en grund för egenvård samt ett mer självständigt förhållande till 

sjuksköterskan (Funnell 2012, 111-118, Wikblad 2012, 83-84).  

 

En patient kan nå empowerment genom att sjuksköterskans expertis och skicklighet 

inom patientutbildning och vägledning förbättras. Empowerment kan också uppstå 

hos patienten om arbetslaget arbetar proaktivt och planerat, därigenom får patienten 

en hög delaktighet som i sin tur möjliggör egenvård, stärkt patient/vårdgivare 

relation och slutligen en förbättrad hälsa (Hernandez-Tejada et al. 2012, Coleman et 

al. 2009, Bodenheimer, Wagner, och Grumbach 2002).  

Det är dock viktigt att påpeka att empowerment inte är en strategi eller något som 

patienten får, utan snarare en filosofi eller ett förhållningsätt hos sjuksköterskan 

(Funnell 2012, 113-118).  

 

I kontrast till filosofin och grundtanken bakom empowerment står tankesättet om 

compliance som idag ofta utgör en del i det kliniska arbetetssätt som tillämpas i 

vården. Detta sätt att arbeta har sitt ursprung från akutsjukvården där det är vanligt 

att sjuksköterskan bestämmer eller “ordinerar” patienten att utföra åtgärder. 

Patientens följsamhet till den givna åtgärden blir därav graden av compliance och 

kritik har riktats mot detta arbetsätt eftersom att compliance medför att patienten 

många gånger blir en passiv omvårdnadsmottagare som bara förväntas följa givna 

rekommendationer eller åtgärder. Dessutom har detta arbetsätt visats sig vara 

ineffektiv utanför akutsjukvården och speciellt vid långvariga tillstånd som T2DM där 

egenvården har en sådan uttalad roll (Funnell 2012, 113-118). Ett annat problem runt 

compliance är att begreppet många gånger ter sig tvetydigt. Exempelvis kan en 
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patient många gånger vara “compliant” dvs. medgörlig i en viss aspekt som den att 

följa en angiven diet men sakna följsamhet för den medicinska behandlingen. Detta 

medför att compliance blir ett svårtolkat och multifaktoriellt begrepp (Kaveh och 

Kimmel 2001). Vi anser att den som tidigare nämnda långvariga och komplicerade 

sjukdomsbild som en patient med T2DM möter, kräver ett gott samspel mellan 

sjuksköterska och patient. Därför betraktar vi compliance som ett allt för begränsat 

mått eller begrepp för omvårdnad av patienter med T2DM. Med anledning av detta 

har vi i denna studie gjort ställningstagandet att empowerment och en 

personcentrerad vård varit förenligt med vår erfarenhet om hur en god omvårdnad 

bör se ut och valdes därför till den omvårdnadsteori vi anknutit oss till i denna studie.  

 

Diabetes typ 2, kosten och dess implikationer  

Kostrådgivningen för patienter med diabetes har de senaste hundra åren kommit att 

ändras markant från att varit väldigt kolhydratsrestritivt långt in på 1900-talet till att 

alltmer likna den lågfettskost som vi traditionellt sett ofta använder idag (Skafjeld 

och Graue 2013, 149). Anledningen till varför kosten har en sådan central roll i 

behandlingen av diabetes härleds av Skafjeld och Graue (2013, 149-152) till dess 

fördelning av fett, kolhydrater, protein, fiberinnehåll och tillagningssätt. Andelen 

kolhydrater i kosten är den enskilt största faktorn för vår blodsockernivå varför ett 

högt intag av kolhydrater och speciellt raffinerade kolhydrater leder till en ökad 

mängd blodsocker och höga mängder insulin. Detta har visats av Maki och Phillips 

(2015), Alhazmi et al. (2012) och Gross et al. (2004) höja risken för att drabbas av 

T2DM.  

 

Insulin frisätts av bukspottskörteln och är ett starkt anabolt (uppbyggande) hormon 

som har en rad komplexa funktioner i kroppen och ett av de viktigaste vid diabetes är 

hormonets förmåga att “öppna” celler för energi som finns i blodbanan i form av 

glukos. Vid långvarigt intag av kost med höga mängder raffinerade kolhydrater och 

höga insulinnivåer kan Fetma och hyperinsulinemi uppstå vilket leder till en förhöjd 

risk för det metabolasyndromet, insulinresistens och T2DM (Maki och Phillips 2015, 

Bano 2013, Modan et al. 1985). T2DM kännetecknas av en relativ insulinbrist till följd 

av insulinresistens och höga nivåer av blodsocker (se bilaga 7). Insulinresistens 

betyder i förlängningen att stora delar av kroppens organ och vävnader får en nedsatt 

förmåga att tillvarata den glukos som finns i blodbanan varför det uppstår 
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hyperglykemi (Ericson och Ericson 2013, 545-551). En god glukoskontroll är därför 

viktigt hos patienter med diabetes pga. av risken att drabbas av för lågt blodsocker så 

kallad Hypoglykemi också kan uppstå vid felaktig användning av vissa läkemedel som 

insulin eller bristande matintag. Hypoglykemi är dock ovanligt men kan vara 

livshotande varför det är mycket viktigt att en god glukoskontroll upprätthålls. 

Hyperglykemi d.v.s. ett för högt blodsocker är mycket vanligt förekommande hos 

patienter med diabetes och är en av anledningarna till varför det är så vanligt med 

blodsockersänkande mediciner som insulin i det senare delarna av 

sjukdomsförloppet. Detta tillstånd kan också leda till allvarliga komplikationer som 

ketoacidos eller koma (Skafjeld och Graue 2013, 58-65).  

 

Utöver detta kan även en rad andra komplikationer uppkomma i det senare skedet av 

diabetes, dessa brukar benämnas som mikro- och makrovaskulära sen 

komplikationer. Mikrovaskulära komplikationer drabbar som förstås av namnet små 

blodkärl och kan uppstå i bl.a. njurar, ögon och perifera nerver (Skafjeld och Graue 

2013, 66). Makrovaskulära komplikationer som vanligen leder till hjärt-kärlsjukdom 

är närbesläktat med diabetes symtom som bukfetma, hypertoni, hyperkolesterolemi 

och förhöjt B-glukos vilket också medför den starka sammankopplingen av diabetes 

typ 2 och det metabola syndromet (bilaga 7,8) (Socialstyrelsen 2009, 226). Denna 

nära sammankoppling mellan metabolt syndrom och T2DM medför att de allra flesta 

patienter med T2DM också uppfyller kriterierna för metabolt syndrom (Zethelius 

2012, 15). Kopplingen mellan T2DM och vaskulärakomplikationer visar på att det vid 

T2DM blir viktigt att inte bara mäta långtidsockret HbA1c utan även andra metabola 

markörer som blodtryck, blodfetter och bukomfång.  

 

Enligt Allison et al. (2008) kan fetma idag klassas som en sjukdom i sig vilket inte 

låter sig göras helt okontroversiellt. 80 % av de patienter med T2DM lider även av 

Fetma och denna sjukdom har visats av Gough et al. (2009) och Curtis et al. (2008) 

påverka patientens hälsa negativt varför det blir relevant att gå ned i vikt vid Fetma.  
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Vad vet vi idag om typ 2 diabetes och kost?  

Uppkomsten av T2DM är i hög grad ärftligt men kan påskyndas av vissa speciella 

livsstilsfaktorer som ohälsosamma matvanor, fysik inaktivitet och övervikt (Ericson 

och Ericson 2013, 550). Idag uppskattas prevalensen av personer med T2DM i 

Sverige att uppgå till 350 000 personer och utöver dessa 350 000 personer antas det 

dessutom finnas lika många som inte har fått diagnosen (Socialstyrelsen 2009, 367). 

År 2010 beräknades det totala antalet människor i världen med T2DM att stiga från 

285 miljoner till 439 miljoner vuxna år 2030 enligt en rapport av Shaw, Sicree, och 

Zimmet (2010) och detta motsvarar en ökning av 1,3 % av världens vuxna befolkning 

(20-79 år). 

 

Denna epidemiskt stora utbredning av T2DM medför förutom ett stort lidande stora 

årliga ekonomiska kostnader och uppgår enligt Ringborg et al. (2008) till 1.3 

miljarder Euro i Sverige (2000-2004). De stora årliga kostnaderna och det samtidiga 

“misslyckandet” att hindra denna utveckling gör att det idag är angeläget att nå en 

konsensus kring hur behandling av dessa patienter skall se ut.  

 

Idag finns som tidigare nämnt i inledningen ett svagt stöd för lågkolhydratkost från 

SBUs rapport Mat vid diabetes men det saknas dock studier med en direkt jämförelse 

mellan lågkolhydratkost och den traditionella diabeteskosten, mer om koster finns i 

bilaga 3. Endast ett fåtal finns i skrivande stund bl.a. Kodama et al. (2009) och denna 

studie intog en försiktigt positiv inställning till lågkolhydratkost, dock kunde inga 

slutsatser för kliniska implikationer dras. En annan metaanalys av Kirk et al. (2008) 

visade också på markanta förbättringar, men båda dessa metaanalyser bestod dock 

mestadels av korttidstudier. En annan tidigare gjord studie av Arora och McFarlane 

(2005) försökte reda ut lågkolhydratkostens roll som kostbehandling och dess 

vetenskapliga förankring. Arora och McFarlane (2005) menade bl.a. att den 

traditionella lågfettskostens “misslyckande” att hejda den rådande diabetesepidemi vi 

ser idag knappast styrker dess position som en vetenskapligt god behandling vid 

T2DM. Det framkommer dock att mer forskning behövs för extrem lågkolhydratkost 

(<30g / dag). Utöver dessa studier finns en rad andra systematiska 

litteraturöversikter där lågkolhydratkost visats ge positiva resultat som i Dyson 

(2008), Ben-Avraham et al. (2009), Ajala, English, och Pinkney (2013) samt i en 
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utmärkt litteraturöversikt av Feinman et al. (2015). Det behövs dock fler studier inom 

ämnet och en direkt jämförelse mellan traditionell diabeteskost och lågkolhydratkost.  

 

Idag är det inte ovanligt att patienter söker information på internet om sin diabetes 

och sidor som Diabetes.se, Ungdiabetes.se, Diabit.se, Mediacalusetoday.com, 

Facebook, Youtube, Twitter, Flickr är alla populära. Parallellt med detta har 

Socialdepartementet i Sverige utformat en strategi gällande nationell E-hälsa där 

information och tjänster görs tillgängliga för medborgarna med hjälp av t.ex. 

elektroniska journaler, recept och webbportaler. Den ökade tillgängligheten av 

datorer, internet, tillgänglig information och har lett till en ökad demokratisering av 

sjukvården vilket bidragit till det ökade patientinflytandet i vården (Hanberger 2012, 

148). Denna ökade tillgänglighet av information tycks ändå inte fylla de 

kunskapsluckor som ändå finns hos patienter med T2DM. I en äldre studie av Norris 

et al. (2002) beskrivs att runt 50-80% av alla patienter med diabetes har signifikanta 

kunskapsluckor gällande egenvård samt att mindre än hälften dessutom inte uppnår 

idealisk glykemisk kontroll.  

 

Debatten runt kostråden 

Idag finns flertalet studier som framförallt pekar på att egenvårdsutbildning kring 

kost har ett stort inflytande för patientens förmåga till metabolkontroll (Heydari et al. 

2006, Norris et al. 2002). Dock visar SBUs rapport som nämnt i inledningen på de 

stora skillnader i vilka koster som rekommenderas till diabetespatienter i vården, 

detta belyser det faktum att det idag inte finns en klar praxis inom diabetskost. Detta 

tydliggörs ytterligare i den debatt som på senare tid fått ett allt större utrymme i 

media (Spross 2010, Fernholm 2013).  

 

Debatten har främst präglats av ett fokus på fördelningen av andelen kolhydrater och 

fett vid kostbehandling av personer med T2DM. Kostrekommendationerna för den 

traditionella diabeteskosten har från vissa håll fått kritik för att inte kunna hålla 

diabetesepidemin under kontroll, därför har lågkolhydratkosten allt mer blivit 

beskriven som ett alternativ till den traditionella diabeteskosten (Arora och 

McFarlane 2005, SBU 2010, Ben-Avraham et al. 2009). Denna debatt var starten för 

SBUs revidering av kostrekommendationerna för patienter med diabetes där 

lågkolhydratkost ingår och 2010 utgavs rapporten Mat vid diabetes. Denna rapport 
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antog en svagt positiv inställning till lågkolhydratkost som behandling för patienter 

med T2DM och lågkolhydratkost visades i denna rapport vara likvärdig den 

traditionella lågfettskosten, men kritik om den långsiktiga säkerheten kvarstod (SBU 

2010, 40-41). 

 

 

METOD 

Idag bedrivs utveckling och forskning inom medicin och omvårdnad i en allt 

ökande takt med ett samtidigt ökande av antalet publicerade vetenskapliga 

artiklar. Det ökade utbudet och den rådande debatt runt lågkolhydratkosten gör 

att det således kan vara svårt att få en god kunskapsöverblick över 

lågkolhydratkosten som sådan. Vilka implikationer detta ger för patienten, 

sjuksköterskan och vården är oklart men mycket tyder på att metabola markörer 

som tidigare visats i bakgrunden är förenligt med en förbättrad hälsa. Med 

anledning av detta finns ett ökat behov av att systematiskt sammanställa litteratur 

och studier som jämför dessa olika markörers påverkan på hälsan och 

omvårdnaden av patienter med T2DM (Forsberg och Wengström 2013, 17). Denna 

kvantitativa systematiska litteraturstudie följer SBUs rekommendationer (bilaga 

6) och riktlinjer som beskrivits av Forsberg och Wengström (2013). Vi har även 

valt att använda oss av den s.k. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses (PRISMA) modellen för att säkerhetsställa studiens kvalitet 

(Moher et al. 2009). 

Enligt Forsberg och Wengström (2013, 93) är det viktigt att studier med ett högt 

bevisvärde inkluderas i en systematisk litteraturstudie. Vid kritisk granskning av 

kvantitativ forskning bör studiens syfte, frågeställningar, design, urval, 

mätinstrument samt analys och tolkning värderas. Vi har därför valt att använda oss 

av Socialstyrelsens kvalitetsbedömning (bilaga 8) när vi granskat våra studier. Vid 

utvärdering av kvantitativa studiers bevisvärde beskriver Forsberg och Wengström 

(2013, 100) en fallande rangordning där allt från högt till lågt bevisvärde finns 

beskrivet.  

1. Systematiska litteraturstudier som inkluderar metaanalyser 

2. Randomiserande kontrollerade studier 

3. Icke-randomiserade studier- öppna studier 
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4. Kohortstudier 

5. Fall-kontrollstudier 

6. Retrospektiva studier- registerstudier 

7. Övriga studier 

 

Med anledning av denna rangordning har vi i stora drag valt att använda oss av RCT-

studier (randomized controlled trial) eftersom dessa som tidigare nämnt har ett högt 

bevisvärde. Dock inkluderades en studie av von Bibra et al. (2014) pga. sitt mycket 

relevanta innehåll trots att det inte var en RCT-studie. Alla studier med ITT 

(intention-to-treat) har analyserats i vår resultatöversikt mer om ITT finns i Bilaga 9.  

 

Tillgänglig data om studiedesign, deltagare, kolhydratsammansättning och 

varaktighet redovisas i bilaga 5. En förenklad sammanställning har gjorts för att 

överskådligt se vårt resultat i en resultatöversikt (bilaga 4). Vikt, HbA1c, midjemått, 

Body Mass Index, triglycerider, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, total kolesterol, 

systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck, fastesocker, postprandiell glukos och 

läkemedel utvärderades och redovisades. 

 

Sökmetoder 

Artikelsökningar utfördes i PubMed, PMC (Pubmed Central), CINAHL, Academic 

search elite, Scopus, Web of Science och PsycINFO. De sökord som användes var low 

carbohydrate diet, diabetes type 2, paleolithic diet och ketogenic diet. Sökningarna 

gjordes som fritextsökingar. 

 

Sökorden kombinerades i olika variationer i de olika databaserna för att få ett brett 

sökspektrum och relevanta artiklar. Vi har försökt minimera risken för 

litteratursystematiska fel genom att söka i flera olika databaser (SBU 2013, 14). De 

avgränsningar som användes var ett tidsspann på 5 år och i PMC användes 

tidsspannet 3 år på grund av utformningen av PMCs sökmotor. Artiklarna fick högst 

vara 5 år gamla då målsättningen var att inhämta aktuell forskning (Forsberg och 

Wengström 2013, 34). Vi har valt att inkludera PsycINFO och Academic search elite i 

vår söktabell (bilaga 1) även om ingen artikel använts från dessa. Detta gjordes för att 

läsaren skulle få en överskådlig blick av hur många träffar vi har fått i de olika 

databaserna.   
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Urval 

Vår urvalsprocess har skett i 6 olika steg utifrån Forsberg och Wengström (2013, 34): 

 

● Steg 1. Identifiera intresseområde och sökord. 

● Steg 2. Bestäm kriterier (tidsperiod och språk) för vilka studier som ska väljas. 

● Steg 3. Genomför sökning i lämpliga databaser. 

● Steg 4. Sök även på egen hand efter ej publicerade artiklar 

● Steg 5. Välj relevanta titlar och läs sammanfattningar (abstracts). 

Gör ett första urval av litteratur som ska bli föremål för fortsatt 

granskning. 

● Steg 6. Läs artiklarna i sin helhet och gör en kvalitetsvärdering.  

 

Urvalet av våra träffar gjordes i tre steg, först valdes artiklar utifrån titel och sedan 

efter abstrakt (bilaga 1). Sedan kvalitetsgranskades studierna av båda skribenterna 

och ett gemensamt beslut om inklusion togs. Kvalitetsgranskningen utfördes enligt 

Olsson och Sörensen (2011, 284) och deras bedömningsmall för studier med 

kvantitativ metod har använts (bilaga 10). Denna bedömningsmall gav varje enskild 

artikel en poängsumma som sedan räknades om till procent. Därefter delades 

artiklarna in i tre olika grader av kvalitet, där grad I motsvarar 80-100%, grad II 70-

80% och grad III 60-69% (Olsson och Sörensen 2011, 279). Vi valde att endast 

inkludera studier med grad III eller högre. Inget bortfall framkom.  

 

Vid urvalsprocessen har bägge författarna arbetat för att välja ut relevanta abstrakt 

och fulltext artiklar. Om en person har ansett att ett abstrakt varit relevant så har det 

varit ett tillräckligt kriterium för att den skall gå vidare i urvalet till 

kvalitetsgranskning (SBU 2013, 14-15). Våra inklusionskriterier var studier som 

inkluderade personer med T2DM, mätvariabeln HbA1c, lågkolhydratkost i jämförelse 

med traditionell diabeteskost, lågkolhydratkost med högst 40% kolhydrater och folk 

med västerländskt ursprung. Våra exklusionskriterier var T1DM, deltagare med 

drogmissbruk och demens. Dessa exklusions- inklusionskriterier möjliggjorde att vi 

kunde plocka fram studier med likartad karaktär hos den undersökta populationen. 
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Analys 

Vid bearbetning av artikelöversikten användes Forsberg och Wengström (2013, 164-

165) tillvägagångssätt som bas. Beskrivningen i artikelöversikten innefattar: 

författare, titel, publiceringsår, frågeställningar, design, urval, bortfall, 

datainsamlingsmetoder, resultat, slutsatser. Vi utökade även vår artikelöversikt med 

ursprungsland och lokalisation. 

Analysen av resultaten utfördes i stora drag enligt Forsberg och Wengström (2013, 

167) tillvägagångssätt och innebar att texten lästes flera gånger för att kunna urskilja 

innehållet och kondensera/kategorisera resultaten. Resultaten sammanställdes sedan 

i en matrisform (bilaga 4). Alla ariklar hade gemensamt att dem mätt HbA1c eller 

postprandiellt glukos andra markörer som analyserats var vikt, body mass index, 

LDL-kolesterol,HDL-kolesterol, total kolesterol, triglycerider, midjemått, läkemedel, 

blodtryck och fastesocker. 

 

Forskningsetik 

Innan vi påbörjade arbetet av denna litteraturstudie övervägdes etiska aspekter som 

fabricering av data, stöld, plagiat samt förvrängning av forskningsprocessen. Vid 

urvalet, analysen och presentationen valdes studier som fått tillstånd av en etisk 

kommitté eller där noggranna etiska överväganden gjorts. Alla artiklar som ingått i 

denna litteraturstudie har försökts redovisats på ett neutralt sätt och arkiverats på ett 

säkert sätt i 10år. Alla artiklar även de som inte stödjer hypotesen eller våra åsikter 

har presenterats (Forsberg och Wengström 2013, 69-70). 

 

 

RESULTAT 

Vår resultatöversikt kan läsas i bilaga 4. I vår resultatöversikt kategoriserades de 

kvantitativa resultaten efter tid och metabolt förbättrade markörer som HbA1c, vikt, 

LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, triglycerider, Body Mass Index, blodtryck, 

midjemått och postprandiell glukos. Anledningen till att vi har avgränsat studien till 

att behandla dessa markörer är som tidigare nämnt i bakgrunden på grund av 

begränsad tid och ur ett praktiskt perspektiv. I vår resultatöversikt valdes det att visa 

signifikant förbättrade och försämrade värden och trender för lågkolhydratkosten, 

både i jämförelse med den traditionella diabeteskosten och baseline. Dock bör 

påpekas att ytterst få försämrade värden hittades. I det studier där intention to treat 
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analys gjorts har vi valt att använda dessa vid sammanställningen av 

resultatöversikten. Alla studier som inkluderats i resultatet är kvantitativa och 

randomiserade studier förutom von Bibra et al. (2014) som är en “prospective, 

controlled, matched pair parallel arm with partial cross-over study”. Samtliga 

inkluderade artiklar har mätt lågkolhydratkost i jämförelse med traditionell 

diabeteskost. Många artiklar har valt att använda sig av ADAs (American Diabetic 

Asssociation) definition av traditionell diabeteskost. Denna definition faller väl i hand 

med de svenska riktlinjerna för traditionell diabeteskost (bilaga 3) och således har vi 

kunnat fastställa att en traditionell diabeteskost har följts i de artiklar där 

kontrollkosten ej namngetts.  

 

HbA1c och Postprandiellt glukos 

Alla studier har mätt HbA1c förutom Fernemark et al. (2013) där postprandiellt 

glukos har mätts. Som tidigare nämnt hade vi ett grundkriterium om att alla 

inkluderade artiklar skulle mäta HbA1c men vi valde i detta fall att göra ett undantag 

pga. att HbA1c och Area under the curve (AUC) glukos korresponderar väl med 

varandra, detta beskrivs djupare i Fernemark et al. (2013). Fernemark et al. (2013) 

hittade signifikanta förbättringar i postprandiell (AUC) glukos hos 

lågkolhydratsgruppen i jämförelse med den traditionella diabeteskosten och 

Guldbrand et al. (2014), Saslow et al. (2014), Mayer et al. (2014), Elhayany et al. 

(2010), Jönsson et al. (2009) och Tay et al. (2014) fann även dem signifikanta 

förbättringar av HbA1c inom lågkolhydratsgrupperna i jämförelse med kontroll 

kosten. Även Iqbal et al. (2010) fann i sin 2år långa studie en signifikant förbättring 

av HbA1c hos lågkolhydratsgruppen efter en 6 månaders kontroll dock ej efter 

studiens fulla duration. Signifikanta förbättringar av HbA1c i jämförelse med baseline 

hittades av Guldbrand et al. (2014) efter 6 mån och av Goldstein et al. (2011) efter 6 

veckor, 3 mån, 6 månader. Jonasson et al. (2014) samt Jönsson et al. (2009) fann 

signifikant förbättrat HbA1c hos lågkolhydratsgruppen i jämförelse med baseline 

efter full studie duration.  

 

Vikt 

Jönsson et al. (2009) och Davis et al. (2009) fann signifikanta förbättringar i vikt hos 

de som åt lågkolhydratkost i jämförelse med den traditionella diabeteskosten och 

även von Bibra et al. (2014) hittade signifikanta skillnader i vikt mellan kosterna 

under deras 2 veckors cross-over del. Guldbrand et al. (2014), Saslow et al. (2014), 
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Jönsson et al. (2009) fann alla signifikanta förbättringar i vikten hos dem som åt 

lågkolhydratkost i förhållande till baseline, även Goldstein et al. (2011) fann samma 

signifikans dock endast vid 6 veckor, 3 mån och 6 månader. Många av studierna ex. 

Davis et al. (2009) visade på en snabb viktnedgång i början av interventionerna men 

uppvisade tendenser till att plana ut allt eftersom studierna fortlöpte.  

 

Total kolesterol 

Larsen et al. (2011) fann endast signifikanta skillnader hos lågkolhydratsgruppen i 

jämförelse med baseline vid tre månaderskontrollen och även Goldstein et al. (2011) 

hittade denna signifikans i baseline vid 6månaderskontrollen. 

 

LDL-kolesterol 

Endast Elhayany et al. (2010) fann signifikanta skillnader i LDL-kolesterolet hos 

lågkolhydratsgruppen i jämförelse med den traditionella diabeteskosten. 

 

HDL-kolesterol 

Elhayany et al. (2010), Jönsson et al. (2009), Tay et al. (2014) och Davis et al. (2009) 

hittade signifikanta förbättringar i HDL-kolesterolet hos lågkolhydratsgruppen i 

jämförelse med den traditionella diabeteskostgruppen. Larsen et al. (2011) och 

Jonasson et al. (2014) fann hos lågkolhydratsgruppen signifikanta förbättringar i 

HDL-kolesterolet i jämförelse med baseline. Även Guldbrand et al. (2014) fann denna 

signifikans mot baseline vid deras 6månaderskontroll.   

 

Triglycerider 

Elhayany et al. (2010), Jönsson et al. (2009), Tay et al. (2014) hittade signifikanta 

förbättringar av triglyceridnivån mellan personer som åt lågkolhydratkost och 

traditionell diabeteskost efter avslutad studie och Larsen et al. (2011), Jönsson et al. 

(2009) samt Goldstein et al. (2011) fann signifikanta förbättringar i triglyceridnivån 

hos dem med lågkolhydratkost i jämförelse med baseline, dock hittade Goldstein et 

al. (2011) endast signifikans vid 6 veckors, 3 månaders och 6 månaders kontrollerna.  

Fernemark et al. (2013) fann en trend till förhöjd triglyceridnivå hos de personer som 

åt lågkolhydratkost. 
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Body Mass Index 

Jönsson et al. (2009) hittade signifikanta förbättringar i BMI hos de personer som åt 

lågkolhydratkost och Goldstein et al. (2011), Saslow et al. (2014), Jonasson et al. 

(2014) fann signifikanta skillnader i BMI i jämförelse med baseline i 

lågkolhydratsgruppen. 

 

Blodtryck 

Jönsson et al. (2009) hittade signifikanta förbättringar i diastoliskt blodtryck och 

tendenser till förbättrat systoliskt blodtryck i lågkolhydrats gruppen i jämförelse med 

den traditionella diabeteskosten, även signifikant förbättrat systoliskt blodtryck vid 

baseline hittades i lågkolhydratsgruppen. Goldstein et al. (2011) hittade signifikanta 

förbättringar hos lågkolhydratsgruppen i jämförelse med baseline gällande systoliskt 

blodtryck efter 3 månader. Larsen et al. (2011) fann ej en signifikant förbättring i 

blodtrycket i lågkolhydratsgruppen men en tendens till förbättrade värden sågs. 

Slutligen fann Mayer et al. (2014) tendenser till förbättrat systoliskt och diastoliskt 

blodtryck mellan lågkolhydratkost och den traditionella diabeteskosten.  

 

Midjemått 

Inga signifikanta förbättringar gällande midjemåttet hittades hos de som åt 

lågkolhydratkost i jämförelse med den traditionella diabeteskosten. Däremot fann 

Saslow et al. (2014) och Jönsson et al. (2009) signifikans i jämförelse med baseline 

hos lågkolhydratsgruppen.  

 

Fastesocker  

Jönsson et al. (2009) fann ingen signifikans i fastesocker mellan de olika kosterna 

men däremot såg de tydliga tendenser till förbättrade värden, och en signifikant 

skillnad fanns mellan lågkolhydratkosten och baseline. Goldstein et al. (2011) såg 

signifikanta förbättringar av fastesockret vid 3 veckors och 6 månaders kontrollen i 

jämförelse med baseline i lågkolhydratsgruppen. 

 

Läkemedel 

En signifikant sänkning av insulindoserna hos de som åt en lågkolhydratkost i 

jämförelse med den traditionella diabeteskosten infann sig efter 6 månader i 

Guldbrand et al. (2014), Jonasson et al. (2014) samt i Tay et al. (2014) och Larsen et 
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al. (2011) fann även dem tydliga tendenser till minskat läkemedelsintag hos de som åt 

en lågkolhydratkost.  

 

Kolhydratsspridning efter avslutade studier 

Spridningen av intaget av kolhydrater i lågkolhydratsgrupperna efter avslutad studie i 

de inkluderade artiklarna var relativt stort (bilaga 2). Alla artiklar hade som 

utgångspunkt att jämföra lågkolhydratkost mot traditionell diabeteskost dock har de 

inkluderade artiklarna använt sig av olika benämningar på den traditionella 

diabeteskosten och i dessa fall har en jämförelse mellan kontroll kosten och den 

traditionella diabeteskostens andel av kolhydrater, fett, protein jämförts för att 

säkerhetsställa dess relevans. 

 

 

RESULTATDISKUSSION 

Våra resultat belyser det faktum att en övergripande majoritet av studierna visar på 

signifikant förbättrade metabola markörer hos patienter med T2DM i jämförelse med 

traditionell diabeteskost, speciellt gällande HbA1c och HDL-kolesterolet. Dessutom 

hittade många studier signifikanta förbättringar av lågkolhydratkosten i förhållande 

till baseline, vilket tyder på att lågkolhydratkosten även är effektiv i isolation. Endast 

Fernemark et al. (2013) hittade ett negativt utfall för lågkolhydratkosten i jämförelse 

med den traditionella diabeteskosten och då gällande triglycerider, där en icke 

signifikant förhöjning av triglyceridnivå kunde urskiljas. I majoriteten av övriga 

artiklar sågs lågkolhydratkosten vara likvärdig eller bättre gällande övriga markörer. 

 

5 av 13 studier visade på en signifikant skillnad i HbA1c mellan kosterna, vilket visar 

på lågkolhydratkostens överlägsenhet när det gäller glukoskontroll i jämförelse med 

den traditionella diabeteskosten, detta går i linje med Feinman et al. (2015). Utöver 

dessa fem visade även tre studier signifikant förbättrade värden i jämförelse med 

baseline, vilket tyder på lågkolhydratkostens gynnsamma effekt på HbA1c även i sin 

ensamhet. Lågkolhydratsgruppens signifikanta reducering av HbA1c i Jönsson et al. 

(2009) och Mayer et al. (2014) tyder på förbättrad glykemisk kontroll och 

insulinkänslighet i jämförelse med den traditionella kosten. 
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Två studier visade en signifikant fördel för lågkolhydratsgruppen gällande 

viktnedgång och tre studier hittade signifikans jämfört med baseline i 

lågkolhydratgruppen när studien var avslutad. Den genomgående trenden i alla 

studier har visat på en positiv viktnedgång hos dem som ätit lågkolhydratkost och 

detta går i linje med de fynd som Dyson (2008) och Czyzewska-Majchrzak et al. 

(2014) tidigare funnit. Våra resultat visar också på ett relativt blygt stöd för 

lågkolhydratkostens potentiella effekter på vikten i jämförelse med en traditionell 

diabeteskost och liknande resultat har hittats av Ajala, English, och Pinkney (2013) 

och Ben-Avraham et al. (2009). I kontrast till dessa resultat visar dock Kennedy, 

Chokkalingam, och Farshchi (2005) och Feinman et al. (2015) på en tydlig fördel för 

lågkolhydratkosten. Dock finns studier som ej visar någon korrelation mellan 

kolhydratsintaget och viktnedgång som i Kirk et al. (2008) metaanalys.  

 

En kost med lägre andel kolhydrater kommer naturligt att bestå av en högre andel 

fett och proteiner som också visats i denna studie (bilaga 2). Denna ökning av fett 

verkar dock i motsats till vad som är allmänt känt inte ha lett till någon viktökning 

hos dem som åt lågkolhydratkost i vår studie. Vad detta beror på är svårt att avgöra 

och är idag relativt kontroversiellt men viss forskning av Hu, van Dam, och Liu 

(2001) och Risérus, Willett, och Hu (2009) pekar på att fettets kvalitet (omättade 

fetter) istället för kvantitet spelar en avgörande roll för övervikt, insulinresistens, 

kardiovaskulära komplikationer och utvecklandet av T2DM. Fördelarna med MUFA 

(enkelomättade fetter) och PUFA (fleromättade fetter) stöds av Elhayany et al. (2010) 

där ett högt intag av omättade fetter intogs av lågkolhydratsgruppen och en extra 8 

procentig reduktion av LDL-kolesterolet, HDL-kolesterolet och förbättrad 

triglyceridnivå infann sig i jämförelse med de andra dieterna. Utöver detta visade Tay 

et al. på klara förbättringar i blodfetter med ett högt intag av omättade fetter, även 

Davis et al. (2009) visade tydliga förbättringar på HDL-kolesterolet hos 

lågkolhydratsgruppen som hade högt intag av enkelomättat fett vilket kan ha bidragit 

till denna förbättring. De tydliga förbättringar i blodfetter som även Jönsson et al. 

(2009) visat på härleds inte i deras studie till det högre intaget av MUFA och PUFA, 

men en möjlig länk skulle kunna ligga bakom detta resultat. 
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Tid och Compliance  

Goldstein et al. (2011) et al. härleder deras problem med compliance till 

svårigheterna att följa en lågkolhydratkost över en längre tidsperiod, samt de lokala 

traditionerna med ett högt intag av frukt och grönsaker i medelhavsområden. Även 

Iqbal et al. (2010) rapporterade svårigheter med compliance, de i 

lågkolhydratsgruppen hade mycket blygsamma minskningar av kolhydratintaget vid 

sex månader och succesivt sågs ett allt ökat intag av kolhydrater i de efterföljande 18 

månaderna vilket kan tyda på att lågkolhydratkost kan vara svår att upprätthålla. Den 

direkta anledningen till låg compliance vid lågkolhydratkost är svårt att veta och 

lokala mattraditioner, social klass, status och andra individuella faktorer gör denna 

fråga mer komplex och svår att svara på. Denna komplexitet gör det även svårt att 

bestämma en generell riktlinje om den optimala nivå av kolhydrater som en 

lågkolhydratkost bör bestå av. Därför bör utgångspunkten för kolhydratsnivån 

härstamma från patienten och inte ur en generell riktlinje, genom detta görs det 

utrymme för att kosten skall kunna följas i ett längre skede och därigenom ge en god 

hälsa (Salas-Salvado et al. 2011).  

 

En patients varierande lokala förutsättningar, social klass och status kan leda till att 

det blir svårt att följa en angiven kost. Svårigheter att följa en angiven kost betyder att 

sjuksköterskan kan behöva tillämpa tätare kontakter eller uppföljningar, detta kan i 

sin tur leda till en större begränsning på de redan ansträngda resurser som finns i 

dagens vård. Patientens kunskap och aktuella förutsättningar stödjer och utgör en 

central roll för hur en god behandling utformas enligt Chronic Care Model och det 

personcentrerade förhållningssätt som ingår i denna modell skapar förutsättningar 

för att patienten skall kunna ta ett större ansvar över sin egenvård. Ett evidensbaserat 

arbetssätt är också en av hörnstenarna i Chronic Care Model och i en studie av 

Melnyk et al. (2012) beskrivs tid som den enskilt största faktorn som hindrar dagens 

sjuksköterskor att arbeta evidensbaserat. Det är därför idag ur ett hälso- ekonomiskt 

perspektiv av stor betydelse att resurser och tid frigörs (Melnyk et al. 2012).  

 

E-hälsa och motiverande samtal 

Ett sätt att möta de begränsningar av resurser och tid i vården är genom E-hälsa. E-

hälsa kan ge patienten en bättre kunskapsbas och delaktighet och beskrivs av Wicks 

et al. (2014) som ett redskap för att dels minska de redan ansträngda ekonomiska och 
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tidsmässiga förutsättningarna i vården och samtidigt stödja patientens egenvård 

genom empowerment. Begreppet E-hälsa består av en rad olika verktyg som 

patientinriktade internetgrupper som PatientsLikeMe, 1177.se, mina vårdkontakter 

och appar som t.ex. My Diabetes. Det övergripande målet med dessa digitala 

tillämpningar eller verktyg av sjukvård är att förbättra egenvård, omsorg, 

patientinteraktioner och höja tillgängligheten av vård. E-hälsa möjliggör att 

information om patienters diagnoser, behandlingar, omvårdnad och rehabilitering 

blir lättillgängligt (Strandberg 2013).  

 

Vid all vård och således också vid e-hälsa bör patientens integritet, sårbarhet och 

värdighet beaktas. Den undervisande funktion som sjuksköterskan har medför att 

hen behöver tillgodose och arbeta med evidensbaserat undervisningsmaterial 

(Strandberg 2013). Mina vårdkontakter utgörs av elektroniska tillgångar till egna 

journaler, självtester, kontinuerlig sjukdomsövervakning eller elektronisk feedback. 

Genom att som sjuksköterska rekommendera eller arbeta med dessa verktyg 

faciliteras en personcentrerad vård, evidensbaserade val, förbättrat egenvårdstöd, 

klinska informationssystem och resurser (Wicks et al. 2014). Chronic Care Model, E-

hälsa i form av mina vårdkontakter och 1177.se utgör goda förutsättningar för en 

patientcentrerad vård och egenvård. Därför kan dessa tänkas vara goda arbetsformer 

för hur en lågkolhydratskost kan introduceras i vården. För att kunna ge dessa råd 

eller rekommendationer behöver sjuksköterskan besitta kunskapen om dessa sidor 

och appar, samt förmedla detta på ett pedagogiskt sätt till patienten. Dock är det idag 

knappast praktiskt att anta att alla har tillgång eller viljan att arbeta elektroniskt och 

Trento et al. (2001) har visat att grupputbildning kan utgöra ett alternativt och 

effektivt arbetssätt som också frigör resurser för vården.  

 

MI (Motiverande samtal) är idag väl använt inom flertalet landsting i den svenska 

sjukvården. MI utgår från 4 olika principer, visa empati, utveckla diskrepans, stärka 

patientens egen kompetens och minska patientens motstånd till förändring (Wikblad 

2012, 157-159). Detta kan dock ses som olyckligt ur ett evidensbaserat perspektiv då 

få studier visar stöd för denna form av samtal inom diabetesvården. Clifford Mulimba 

och Byron-Daniel (2014), Christie och Channon (2014) och Jones et al. (2014) visar 

alla på att MI som bäst kan uppfattas som ett oklart alternativ vid behandling av 

patienter med diabetes och vi har försökt hitta stöd för det motiverande samtalet med 
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hjälp av artiklar. Dock har inga sådana funnits och detta innebär att vi inte kan 

rekommendera denna metod vid diabetesvård. Vi anser att de underliggande problem 

med MI som metod föreligger det faktum att MI kan innebära att ett oneutralt 

förhållningssätt antas, och en anledning till detta icke neutrala förhållningssätt kan 

tänkas ligga i det faktum att en viss förändring eller mål ligger som grund till varför 

MI tillämpas. Detta kan i sig medföra att fokus läggs på sjuksköterskans kunskap och 

mål med den specifika interventionen, istället för att möjliggöra empowerment och 

stärka patientens valmöjligheter till kunskap och mål. Mål i sig verkar inte vara 

någonting negativt, men mål bör rimligen härstamma utifrån patienten för att dessa 

mål skall kunna upplevas som hållbara.  

 

Läkemedel och ekonomi 

Ett förbättrat HbA1c är i vår studie förenligt med en mindre användning av 

läkemedel som t.ex. insulin. Detta blir speciellt betydelsefullt på grund av den stora 

generella kostnad som T2DM innebär samt den stora kostnaden för läkemedel som 

insulin (Bexelius et al. 2013, Ringborg et al. 2008). En minskning av använda 

läkemedel och en god glykemisk kontroll betyder att både ekonomiska och humana 

resurser i vården frigörs samt en ökad möjlighet för en god hälsa hos patienten 

(Imayama et al. 2011, Bourdel-Marchasson et al. 2013, Valentine et al. 2006). 

 

Våra resultat uppvisar därför tydliga tendenser på att ett förbättrat HbA1c vid 

lågkolhydratkost indirekt kan påverka upplevd hälsa och resurser inom vården. För 

att kunna nå dessa förbättringar med hjälp av en lågkolhydratkost ställs ett antal krav 

på sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan bör ge empowerment, arbeta 

personcentrerat, ge evidensbaserade kostråd, utbilda patienten inom läkemedel och 

egenmätningar samt stödja patienten vid dessa aktiviteter eller råd (Bodenheimer, 

Wagner, och Grumbach 2002). Detta ger patienten förutsättningar för egenvård och 

innebär därefter ett stort eget ansvar att följa dessa aktiviteter och råd.  

 

Implikationer om lågkolhydratkosten som intervention 

Det är idag svårt att veta vilken nivå eller procent kolhydrater som en 

lågkolhydratkost skall bestå av, men Iqbal et al. (2010) visar att även en lågintensiv 

intervention kan ge svagt positiva resultat. Mycket tyder dock på att 

interventionsintensiteten har en betydelse för utgången och troligen kan en mer 
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högintensiv intervention än den i Iqbal et al. (2010) visa på tydligare förbättringar av 

metabola markörer. Men som visat av Salas-Salvado et al. (2011) så kan en 

lågkolhydratkost vara svår att följa varför det kan vara av stor vikt att den inte är för 

extrem, då detta kan medföra avhopp eller avbruten behandling. I ljuset av våra 

positiva fynd för lågkolhydratkosten framträder det att ett antal olika former av 

denna typ av kost kan innehålla stor variation av tillåtna livsmedel (Bilaga 3). Detta 

möjliggör att sjuksköterskan får en större flexibilitet vad gäller utbildning i 

lågkolhydratkost och kan således ge patienten en större valfrihet att påverka 

interventionen, därigenom ges goda förutsättningar för följsamhet och bättre hälsa. 

 

Sociala och etniska implikationer 

Livsmedlen, dess kvalitet och andelen kolhydrater är i vår studie onekligen viktiga 

komponenter för en god hälsa. Det är dock ur ett etniskt, geografiskt och 

socioekonomiskt perspektiv ej hållbart att anta att majoriteten av alla med T2DM har 

tillgång, ekonomin eller den teologiska uppfattningen för att konsumera dessa 

livsmedel. Den genetiska forskningen har idag inte kommit så pass långt att en 

individs etnicitet kan utgöra ett predikament för hur kostbehandlingen av patienter 

med diabetes bör utformas. Men vi kan idag se att vissa etniska befolkningsgrupper 

som människor från Malta och Indien har en större tendens att drabbas av T2DM och 

detta kan ge en fingervisning för risken att drabbas av T2DM. Dock bör påpekas att 

den centrala utgångspunkten för diabetesbehandling alltid måste utgå från 

individuella skillnader (Rolla 2009). 

 

Livskvalitet 

Som tidigare nämnt är målet med all behandling av en person med T2DM att med en 

hög livskvalitet förhindra eller fördröja sjukdomens komplikationer (Berne 2012, 57). 

Detta föranleder i sin tur frågeställningen om vi genom kosten kan förbättra 

metabola markörer och slutligen höja livskvaliteten för vederbörande? Kunskap, kost, 

egenvård och förbättrade metabola markörer är onekligen en viktig del i 

behandlingen av T2DM men det slutgiltiga målet med all behandling bör ligga vid 

individens upplevda livskvalitet vilket ytterligare poängteras av Norris, Engelgau, och 

Narayan (2001). Huruvida interventionerna och det samlade resultatet i denna studie 

lett till förhöjd livskvalitet är svårt att svara på då de inkluderade artiklarna mätt 

metabola markörer.  
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Livskvalitet är ett högst mångfacetterat och subjektivt begrepp och varierar från 

individ till individ varför det kan vara svårt att dra generella slutsatser om dess 

definition, men idag finns det ett antal studier Imayama et al. (2011), Bourdel-

Marchasson et al. (2013), Guldbrand et al. (2014) där ett förbättrat HbA1c visats ge 

mindre läkemedelsanvändning, mindre makro- mikrovaskulära komplikationer och 

detta togs sig i uttryck av att sjukdomen blev mer lätthanterlig och således skapades 

en bättre upplevd livskvalitet. Detta fynd i konjunktion med korrelationen mellan 

diabetes, depression, metabola markörer och upplevd livskvalitet som visats av Eren, 

Erdi, och Sahin (2008) och Verma et al. (2010) gör frågan om huruvida en 

lågkolhydratkost kan förbättra metabola markörer och hur detta då skulle kunna 

tillämpas i dagens sjukvård som aktuell.  

 

Om målet med en lågkolhydratskost innefattar att höja hens livskvalitet behöver 

sjuksköterskan kunna skräddarsy kosten så att den samspelar med patientens 

upplevda livskvalitet. Enligt Speight, Reaney, och Barnard (2009) bör sjuksköterskan 

därför utföra kontinuerliga utvärderingar om den upplevda livskvaliteten för att 

kunna anpassa kosten utefter detta. Som tidigare nämnt är livskvalitet ett 

mångfacetterat begrepp och frågan om hur sjuksköterskan skall kunna ge en god 

livskvalitet kvarstår. Det verkar dock rimligt att ur ett sjuksköterskeperspektiv anta 

att sjuksköterskans roll här består av att arbeta personcenterat, flexibelt, empatiskt, 

lyhört och utbilda patienten. Detta skulle då kunna medföra att patienten ges goda 

möjligheter till egenvård vilket skulle kunna  leda till en förbättrad livskvalitet.  

 

 

METODDISKUSSION 

Systematiska litteraturstudier är många gånger den bakgrund för hur det kliniskt 

arbetas i vården och detta ställer i sin tur en rad olika krav på studiernas kvalitet. En 

systematisk litteraturstudies kvalitet beror till stor del på kvaliteten i de inkluderade 

artiklarna och om vissa modeller eller protokoll som PRISMA följts. Dock visar 

Moher et al. (2009) på att det endast i 10 % av de undersökta systematiska 

litteraturstudierna framgått att en modell eller protokoll följts. Utan en modell eller 

ett protokoll är det svårt att avgöra om studiens design varit lämplig eller ej. Slutligen 

menar Moher et al. (2009) att det är av stor vikt att en undersökning av risken för 

bias utförs enligt PRISMA protokollet, speciellt när slutsatser och utfall skall 
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värderas. Då vi följt SBUs och PRISMA protokollets riktlinjer för hur en systematisk 

litteraturstudie bör utföras anser vi att en lämplig metod valts för studiens syfte och 

ändamål. Vi anser även att relevanta inklusionskriterer och exklusionskriterier har 

använts med avseende på tid, diagnos och generaliserbarhet. För att underlätta 

reproducerbarhet genomfördes kvalitetsgranskningen (Bilaga 9). Utöver detta har 

relevanta så kallade biases, conflicts of interests också deklarerats för transparens och 

för att säkerhetsställa resultatets kvalitet.  

 

Styrkor 

Styrkor med vår studie är att vi har åtta långtidsstudier som sträcker sig över ett eller 

två år. Utöver det har vi två studier som sträcker sig över sex månader och en studie 

som är tre månader. Vi har endast två studier som är kortare än två månader, men vi 

har ändå valt att inkludera dessa på grund av deras relevanta innehåll. Alla studier 

har visat på ett  positivt stöd för lågkolhydratkosten och detta visar på en 

homogenitet och enighet i resultatet. Vi har valt beprövade och erkända modeller 

(SBU, PRISMA) vid upplägget av studien och inklusions och exklusionskriterier är väl 

beskrivna i metod delen.  

 

Svagheter  

Power är ett mått på chansen att få ett signifikant resultat från ett statistiskt test och 

används idag ofta för att rättfärdiga det valda stickprovet till en studie. Idag används 

ofta gränsen 80 % som riktlinje (Fawcett och Garity 2008, 150). Larsen et al. (2011), 

Jönsson et al. (2009), Tay et al. (2014), Goldstein et al. (2011), Davis et al. (2009) och 

von Bibra et al. (2014) redovisade alla en powerberäkning i sina studier och styrkan i 

deras powerberäkning sattes till 80 %. I Larsen et al. (2011) saknades en analys om 

huruvida Power uppnåtts men deras flödesdiagram visar på att det troligtvis inte 

uppnåtts. Jönsson et al. (2009) uppnådde inte Power och Fernemark et al. (2013) 

kunde inte göra en poweranalys på grund av bristen på tidigare studier, men på 

grund av studiens design och därigenom dess höga complience antas power vara hög.  

Mer än hälfen av de inkluderade artiklarna har inte redovisat powerberäkning vilket 

kan tänkas minska vår studies chans att få signikanta resultat.   
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Risk för bias för individuella studier  

Frånvaron av en signifikant skillnad i HbA1c mellan kosterna i Davis et al. (2009) 

härleds till den blygsamma viktnedgången på tre kg vilket möjligtvis inte var 

tillräckligt för att påverka HbA1c. Utöver detta anser Davis et al. (2009) att intaget av 

Thiazolidinedione innan studiens start kan ha påverkat utgången av resultatet för 

HbA1c, men även den övergripande reduktionen av insulin och Sulfonylurea. 

Liknande slutsatser dras ur Guldbrand et al. (2014), Mayer et al. (2014), Saslow et al. 

(2014) där den totala antiglykemiska läkemedelsdosen sänkts pga. risken för 

hypoglykemi. Utan medicinska justeringar kunde kanske en större reduktion av 

HbA1c hittats i dessa studier.  

 

19 % av deltagarna i Davis et al. (2009) föll bort och om dessa 19 % hoppade av på 

grund av viktuppgång så kan viktresultaten vara missvisande. Andra begränsningar i 

Davis et al. (2009), Guldbrand et al. (2014) och även i många andra studier var den 

möjliga underskattningen av rapporterat matintag. Detta skulle då i sig kunna bidra 

till att  resultatet blivit missvisade och kan därför tänkas vara en confounder till 

resultatet, dock påpekar Davis et al. (2009) att med anledning av likheten av 

resultaten mellan grupperna efter fullföljd studie så var detta osannolikt. 

 

9 av 13 studier redovisade avsaknad av conflict of interest (Jäv) Davis et al. (2009), 

Mayer et al. (2014), Larsen et al. (2011) redovisade en möjlig conflict of interests och 

Elhayany et al. (2010) saknade helt en redovisning.  

 

Risk för bias över hela studien 

Vi har som tidigare nämnt valt att analysera de studier som använt sig av ITT som 

efteranalys. Vi är dock medvetna om att denna analysform idag anses som relativt 

kontroversiell och Abraha och Montedori (2010) menar att denna form av efteranalys 

i vissa fall kan komma att undanskymma anledningarna till de bortfall som kan 

uppstå i en studie, detta kan i sin tur påverka studiens utgång. Dessutom menar 

Abraha och Montedori (2010) att det idag inte finns några klara riktlinjer om hur 

dessa ITT-analyser bör utformas vilket gör metoden tvetydig. En möjlig effekt av ITT 

som beskrivet av Arora och McFarlane (2005) är det faktum att efteranalyser 

inkluderar avhoppade försökspersoner vilket gör att den mer effektiva interventionen 

kan komma att framstå som sämre än den vore utan. Dock är grundtanken och idén 
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bakom ITT ändå god då den stora drivkraften bakom användandet av denna analys är 

att försöka behålla integriteten i en RCT-studie, där balansen av de olika 

försöksgrupperna är en viktig komponent för att resultatet skall kunna härledas till 

interventionen och inte skillnader mellan grupperna (Polit och Gillespie 2010). 5 av 

13 artiklar i vår studie har använt sig av ITT vilket medför att det finns en möjlig risk 

för att detta har påverkat utgången för vår studie, vi anser dock att denna möjliga 

påverkan i sådana fall skulle påverkat den mer effektiva interventionen 

(lågkolhydratkosten) till att få ett mer dämpat resultat.  

 

 

Konklusion 

Syftet med denna studie var att beskriva lågkolhydratkostens metabola påverkan hos 

patienter med Diabetes Mellitus typ 2. Lågkolhydratkost förefaller utifrån studiens 

syfte och resultat som ett fullgott alternativ till den traditionella diabeteskost som 

utgör stora delar av den kostbehandling som patienter med T2DM får idag. Dessutom 

verkar lågkolhydratskosten utgöra ett gott alternativ i isolation pga. av den rad 

förbättrade signifikanta resultat som den visat ha förhållande till baseline i våra 

inkluderade studier. Vi kan dock se ur vår studie att en lågkolhydratkost kan vara 

svår att följa och i ljuset av detta framträder Chronic Care Model som en god Modell 

för vilket en lågkolhydratkost skulle kunna introduceras till en patient med T2DM. 

Dock behövs forskning om det föreligger en Multimodal eller synergistisk effekt 

mellan Chronic Care Model och lågkolhydratkost. Men vår studie belyser det faktum 

att en lågkolhydratkost är ett kortsiktigt säkert alternativ ur ett patientperspektiv, vi 

kan dock inte dra några konklusioner om den långsiktiga säkerheten runt en 

lågkolhydratkost. Ytterligare forskning om den långsiktiga säkerheten behövs. 

 

Arbetet med empowerment och en personcentrerad vård har visats ge goda 

ekonomiska förutsättningar för vården genom att förbättra egenvårdsstödet. 

Lågkolhydratkostens positiva effekter på HbA1c har indirekt kunnat visa på att den 

kan möjliggöra för goda ekonomiska förutsättningar, och då framförallt genom den 

läkemedelssänkande effekt samt den minskade risken att drabbas av mikro- 

makrovaskulära komplikationer som denna kost visats medföra. Ur ett 

vårdperspektiv ter sig personcentrerad vård, empowerment och skräddarsydda 

kostinterventioner som goda förutsättningar för en lyckad lågkolhydratkost 
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intervention. Skräddarsydda kostinterventioner, grupputbildning och E-hälsa i form 

av PatientsLikeMe, mina vårdkontakter, 1177.se eller appar som MyDiabetes kan 

utgöra goda alternativ till hur vården kan tackla de potentiella ekonomiska, 

tidsmässiga och följsamhetmässiga aspekter som en lågkolhydratkost kan medföra. 

Skräddarsydda kostinterventioner och grupputbildning kan verka motsägelsefullt och 

vi kan inte ge några raka svar om hur detta praktiskt bör tillämpas men det kan 

tänkas att en grupputbildning där patienter med T2DM utbyter erfarenheter om vad 

som individuellt fungerat bra, leder till att patienten får ett större utrymme för hur 

den egna kostinterventionen bör se ut. Här kan E-hälsa fungera som ett bra verktyg 

för att nå en större patientgrupp och även för att säkerhetsställa att en kontinuerlig 

utbildning sker utanför gruppträffarnas ramar. 

 

Hur skall då en sjuksköterska leverera en lågkolhydratkost intervention? Det verkar 

ur ett sjuksköterskeperspektiv som att ett personcenterat förhållningsätt är 

fördelaktigt när råd om en kostintervention ges. Rimligen bör sjuksköterskan anta en 

sådan neutral position som möjligt vid utbildning av egenvård och kost. 

Sjuksköterskan och patienten bör i samråd komma fram till lågkolhydratkostens 

innehåll och detta kan göras med en stor flexibilitet utifrån sociala, etniska och 

livsmedelsrelaterade förutsättningar. Övergripande ställer en lågkolhydratkost krav 

på att sjuksköterskan har kunskap om kost, personcentrerad vård, E-hälsa, sociala 

och etniska faktorer och att sjuksköterskan antar ett empatiskt, pedagogiskt, 

ekonomiskt, evidensbaserat och empowermentbaserat förhållningsätt för att kunna 

ge patienter med diabetes stöd till hens egenvård och slutligen en god hälsa. 
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Tabell 1. Söktabell samt urval    Bilaga 1. 
 

Databas Sökord Datum Limits Antal 
träffar 

Urval 

1* 

Urval 

1** 

Urval 

2*** 

Pubmed low carbohydrate diet 

AND diabetes type 2 

20/11-14 5år 170 170 11 5 

Pubmed Paleolithic diet AND 

diabetes type 2  

21/11-14 5år 8 8 2 1 

PMC low carbohydrate diet 
AND diabetes type 2 
versus traditional diet 

20/11-14 3år 265 265 2 2 

Cinahl low carbohydrate diet 

AND diabetes type 2 OR 
ketogenic diet 

20/11-14 5år 188 188 10 2 

Academic 
search elite 

low carbohydrate diet 
AND diabetes type 2 

20/11-14 5år 181 181 8 0 

Scopus “low carbohydrate” AND 
diet AND diabetes type 2 

21/11-14 5år 131 131 10 2 

Web of 

Science 

“low carbohydrate diet 

AND diabetes type 2” 

21/11-14 5år 63 63 10 1 

PsycINFO low carbohydrate diet 
AND diabetes type 2 

20/11-14 5år 13 13 0 0 

Totalt    1019 95 52 13 

 
* Inkluderade Artiklar enligt titel 
** Inkluderade Artiklar enligt abstrakt 
*** Inkluderade Artiklar i studien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 2. Kolhydrater, fett och proteinspridning i de olika studierna  Bilaga 2. 
 

 

Artikel Traditionell diabeteskost Lågkolhydratskost 

 Kolhydrater Fett Protein Kolhydrater Fett Protein 

Bibra et al. Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas 

Davis et al. 50,1 E% 30,8 E% 18,9 E% 33,4 E% 43,9 E% 22,7 E% 

Elhayany et al. 45,4 E% Saknas Saknas 41,9 E% Saknas Saknas 

Fernemark et al. 45-48 E% 33-37 E% 18-19 E% 16 E% 59 E% 25 E% 

Goldstein et al. 208g 85g 90g 85g 111g 102g 

Guldbrand et al. 47 E% 31 E% 20 E% 31 E% 44 E% 24 E% 

Iqbal et al. 46,7 E% 33,6 E% 17,6 E% 47,9 E% 34,2 E% 16,9 E% 

Jonasson et al. 49 E% 29 E% 20 E% 25 E% 49 E% 23 E% 

Jönsson et al. 42 E% 34 E% 20 E% 32 E% 39 E% 24 E% 

Larsen et al. 48,2 E% 32 E% 18,9 E% 41,8 E% 30,7 E% 26,5 E% 

Mayer et al. 155,8g 55,5g Saknas 75,9g 103,2g Saknas 

Saslow et al. 40,7 E% 35,1 E% 20,5 E% 14,4 E% 58 E% 24,2 E% 

Tay et al. 50 E% 25 E% 19 E% 14 E% 54 %E 27 E% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 3. Överblick över de namngivna kosterna      Bilaga 3. 
 

Kost Kolhydrater/Fett/Protein Livsmedel Livsmedel som undviks Fördelar 
Vikigt att tänka 

på 

Traditionell 

diabetskost 

50-60E%/25-35E%/15-20E% 500 gram frukt och grönsaker 

varje dag, fisk två till tre gånger 

i veckan, flytande margarin eller 

olja vid matlagning, 

fullkornsvarianter av ris, pasta, 

gryn, flingor och bröd. Helst 

nyckelhålsmärkta livsmedel, 

måttlig alkolkonsumtion, högt 

intag av baljväxter och 

grönsaker. 

 Gynnsamma 

effekter på HbA1c, 

blodfetter och 

viktnedgång. 

Välja kolhydratrika 

livsmedel med 

lägre energiinnehåll 

samt kontrollera 

måltidens totala 

energimängd. 

Extrem 

lågkolhydrats-

kost 

10-20E%/>50E%/<30E% Utgörs främst av kött, ägg, 

grönsaker och ost. Innehåller 

mindre baljväxter, frukt, bär, 

fullkorn, alkohol och rotfrukter 

än de övriga kosterna.  

Socker, bröd, flingor, 

potatis, rotfrukter och ris. 

Kan ge snabb 

viktnedgång och 

marginell 

förbättring av HDL. 

Viktigt att välja 

livsmedel som 

innehåller 

omättade fetter 

samt den totala 

energimängd 

maten ger. 

Paleodiet 

 

19-35E%/12-40E%/28-47E% Magert kött, fisk, skaldjur, frukt, 

stärkelse och stärkelsefattiga 

grönsaker.  

Spannmålsprodukter, 

baljväxter, mejeriprodukter, 

bearbetade och processade 

livsmedel. 

Förbättrad nivå av 

kolesterolvärde, 

TG, HDL och LDL. 

 

Tabell 3. Överblick över de namngivna kosterna      Bilaga 3. 
 



 

 

Kost Kolhydrater/fett/protein Livsmedel Livsmedel som undviks Fördelar 
Vikigt att tänka 

på 

Måttlig 

kolhydratskost 

30-40E%/>40E%/>20E% Fisk, kött, skaldjur, ägg, 

grönsaker, baljväxter, 

vegetabiliska proteiner, fett 

från olivolja och smör. 

Innehåller mindre ris, 

rotfrukter, potatis, flingor, 

bröd och socker än TD. 

 Positiv inverkan på 

HbA1c, vikt och 

LDL.  

Viktigt att välja 

livsmedel som 

innehåller omättade 

fetter. 

Medelhavskost 45-50E%/35-40E%/15-20E% 

 

Rikligt med frukt, baljväxter, 

sparsamt med rött kött, fisk, 

olivolja, nötter och alkohol ofta 

dagligen. Medelhavskosten 

innehåller mindre socker, 

flingor, rotfrukter, bröd och ris 

än TD. 

 Positiv inverkan på 

HbA1c, LDL, TG 

och viktnedgång. 

Viktigt att välja 

livsmedel som 

innehåller omättade 

fetter. 

Atkins Ej angivna E% i Atkins Näringsrika mål med mycket 

fiber, vitaminer, mineraler och 

fytokemikalier (näringsämnen 

från växter), bra fetter och 

rätta mängder proteinter. 

Socker, vitt mjöl, härdade 

vegetabiliska oljor 

(transfetter eller 

hydrogenerade fetter) 

Positiv inverkan på 

HDL, TG, LDL, 

blodtrycket och 

viktnedgång. 

I Atkins är det 

kvaliteten på maten 

som räknas.  

 
Källa: (Cordain och Englund Hjalmarsson 2003), (Atkins och Grip 2005), (Petersson 2011) 

Cordain, Loren, och Helena Englund Hjalmarsson. 2003. Stenålderskost : [bli smal och frisk med den kost vi är skapta för]. 
Sundbyberg: Optimal. 

Atkins, Robert C., och Göran Grip. 2005. Atkins för livet : den kompletta kontrollerade kolhydratmetoden för bestående 
viktminskning och god hälsa : [menyer för 6 månader - 125 recept]. Stockholm: Forum. 

Petersson, Annelie. 2011. Kost vid diabetes : en vägledning till hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen 

 



 

 

Tabell 4. Resultatöversikt över relevanta metabola mätvärden med signifikans   Bilaga 4. 
 

Artikel Längd HbA1c 
(%) 

Faste-
socker 

P-glukos 
(AUC) 

Vikt 
(kg) 

BMI Total  
kolesterol 

TG 
(mmol/l) 

HDL 
(mmol/l) 

LDL 
(mmol/l) 

DBP 
(mmHg) 

SBP 
(mmHg) 

Midjemått Läkemedel 
(E) 

Bibra et al. 
LK 
TD 
P 

5veckor 

   

X1 

(-1,6) 
(1,7) 
<0,05 

  *       

Davis et al. 
LK 
TD 
P 

1år 

   

X 
(-3,1) 
(-3,1) 
0,005 

   

X 
(0,16) 
(0,06) 
0,002 

     

Elhayany et al. 
LK 
TD 
P 

1år X 
(6,3) 
(6,7) 
0,021 

     

X 
(1,66) 
(2,26) 
<0,001 

X 
(1,21) 
(1,0) 

<0,001 

X 
(2,46) 
(2,68) 
0,036 

    

Fernemark et al. 
LK 
TD 
P 

2mån 

  

X 
(75) 
(90) 

<0,0005 

          

Goldstein et al. 
 

1år 

Y5 Y6  Y  Y7 Y8    Y4   

Guldbrand et al. 
LK 
TD 
P 

2år 

Y1   Y Y   Y1    Y 

X2 

(30) 
(38) 

0,020 

Iqbal et al. 
LK 
TD 
P 

2år X3 

(-0,5) 
(-0,1) 
<0,05 

            

Jonasson et al. 
 

2år 
Y    Y   Y     Y3 



 

 

Artikel Längd HbA1c 
(%) 

Faste-
socker 

P-glukos 
(AUC) 

Vikt 
(kg) 

BMI Total  
kolesterol 

TG 
(mmol/l) 

HDL 
(mmol/l) 

LDL 
(mmol/l) 

DBP 
(mmHg) 

SBP 
(mmHg) 

Midjemått Läkemedel 
(E) 

Jönsson et al. 
LK 
TD 
P 

6mån X 
(5,5) 
(5,9) 
0,02 

Y 

xY  

X 
(81) 
(84) 
0,01 

Y 

X 
(28) 
(29) 
0,04 

Y 

 X 
(1,0) 
(1,5) 
0,003 

Y 

X 
(1,34) 
(1,26) 
0,03 

 X 
(79) 
(83) 
0,03 

xY Y  

Larsen et al. 
 

1år 
     Y2 Y Y   x  x 

Mayer et al. 
LK 
TD 
P 

1år X 
(6,9) 
(7,7) 
0,045 

        x x   

Saslow et al. 
LK 
TD 
P 

3mån X 
(6,6) 
(6,9) 
<0,05 

  Y Y         

Tay et al. 
LK 
TD 
P 

6mån X 
(4,7) 
(5,5) 
0,02 

     

X 
(1,1) 
(1,3) 
0,001 

X 
(1,3) 
(1,1) 
0,007 

    X4 

(0,8) 
(1,0) 
0,003 

 
X = Signifikanta utfallsmått efter avslutad studie    Y =  Signifikans i jämförelse med baseline inom lågkolhydratgruppen 
x  = Ej signifikanta förändringar men tydliga tendenser till förbättrade värden   Y1 = Hittades efter 6 månader 
X1 = Signifikanta skillnader i vikt, mellan lågkolhydratkost och lågfettskost    Y2 = Hittades efter 3 månader hittades i cross-over delen  
X2 = Signifikans gällande insulindos hittades efter 6 månader.   Y3 = Total insulindos 
X3 = Efter 6 månader hittades signifikanta skillnader i HbA1c hos de som åt lågkolhydratkost Y4 = Hittades efter 3 månader  
X4 = MES (Medication effect score) ett högre MES medför högre läkemedelsanvändning   Y5 = Hittades efter 6 veckor, 3 månader och 6 månader 
       Y6 = Hittades efter 6 veckor och 3 månader 
       Y7 = Hittades efter 6 månader   

      Y8 = Hittades efter 6 veckor, 3 månader och 6 månader 
(AUC) = Area Under Curve 
( ) = Medelvärde          
(E) = Enheter insulin           
* = Förhöjda triglycerider, ej signifikant 
LK = Lågkolhydratkost 
TD = Traditionell diabeteskost 
P = P-värde        



 

 

Tabell 5. Artikelöversikt och bedömd kvalitet      Bilaga 5. 

 

Författare 

År, titel 
Urspr.land 

Studiens 
karaktär 

Syfte 
Population och 

kriterier 
Deltagare Mätvariabler Resultat 

Studiens 
kvalitet 

In type 2 diabetes, 
randomisation to 
advice to follow a 
low-carbohydrate 

diet transiently 
improves 

glycaemic control 
compared with 
advice to follow a 
low-fat diet 
producing a similar 
weight loss 
 

Guldbrant,H 
Dizdar,B 
Bunjaku, B 

Lindström, T 
Bachrach-
Lindström,M 

Fredrikson,M 
Östgren,C.J 
Nyström,FH 
 
2012 
 
Sverige 

 

Prospektiv 
randomiserad 
parallel studie under 
2år 

 
Motala sjukhus och 

Borensberg, Sverige 
 
 

Jämföra 
effekterna av 
lågfetts (LF) 
och en 

lågkolhydrats 
(LC) baserad 

kost gällande 
glycemisk 
kontroll och 
viktnedgång 
 
 
 

 

Urval: 72 patienter 
från två olika 
hälsocentraler i 
Motala och 

Borensberg 
 

Inklutionskriterier: 
Kostbehandlad T2DM 
och/eller 
medicinbehadlad 
(glukossänkande), 
insulin och incretin 
 

Exklutionskriterier: 
Icke svensktalande, 
patienter med psykisk 

sjukdom och 
drogmissbrukare 
 

Deltagare: 61 
 
Bortfall: 7 
 

Fullföljde: 54 
 

(61 
analyserades 
baserat på ITT) 
 
LF 
Kvinnor: 18st 
Män: 13st 

 
LC 
Kvinnor: 16st 

Män: 14st 
 

 Vikt 
 BMI  
 Midjeomfång  
 Sagital 

abdominal 
diameter  

 HbA1c  
 SBP 
 DBP 
 Total 

kolesterol  
 HDL 
 LDL 

 TG 
 Total 

insulindos  

 Metformin  
 Glibenclamide  
 Simvastatin 

 Atorvastatin 

Signifikans 
gällande HDL och 
HbA1c hittades 
efter 6 månader i 

jämföresle med 
baseline. 

Signifikans för 
vikt, BMI och 
bukomfång 
hittades i 
respektive grupp i 
jämförelse med 
baseline. 

En signifikant 
minskning av 
insulindos hittades 

efter 6 månader 
hos de som åt 
lågkolhydratskost. 

Grad I = 
Hög 
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Författare 

År, titel 
Urspr.land 

Studiens 
karaktär 

Syfte Population och kriterier Deltagare Mätvariabler Resultat 
Studiens 
kvalitet 

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 
 
Saslow, L.R 

Kim, S 
J. Daubenmier,J 
T. Moskowitz,J 

D.Phinney, S 
Goldman,V 
J. Murphy, E 
M. Fox, R 
Moran, P 
M.Hecht, F  
 

2014 

 
San Francisco, 
California 
 
 
 

Randomiserad 
pilot studie 
under 3 
månader 

 
University of 

California, 
USA 
 

Skillnader mellan 
lågkolhydratskost 
och en 
traditionell 

diabeteskost 
(ADA) gällande 

HbA1c och andra 
hälsorelaterade 
utfall hos 
överviktiga 
patienter med 
T2DM och 
prediabetes 

 
 

Urval: 118 patienter 
rekryterades från närliggande 
områden och från lokala 
hälsoorganisationer 

 
Inklutionskriterier: 

≥18 år med T2DM (HbA1c ≥ 
6,5) eller prediabetes (HbA1c 
> 6,0), BMI ≥ 25, vara villiga 
att äta dieten och ha 
tillräcklig kontroll över deras 
diet för att kunna följa 
interventionsinstruktionerna 

 
Exklutionskriterier: 
Icke engelsktalande,  

drogmissbruk, psykisk ohälsa 
eller medicinsk diagnos som 
skulle göra det omöjligt att 

fullfölja interventionen, 
användning av orala 
glukokortiokoider eller annan 
medicin för viktnedgång, 
gravid eller planerar att bli 
gravid inom de närmsta 12 
månaderna, amning eller 6 

månader postpartum, 

planerad kirurgi för 
viktnedgång, vegan, personer 
som vägrade 
glukosövervakning och 
personer som använder 
insulin eller mer än 3 orala 

läkemedel för hypoglykemi 

Deltagare: 34 
 
Bortfall: 2 
 

Fullföljde: 32 
 

(33 
analyserades 
baserat på ITT) 
 
ADA 
Kvinnor: 16st 
Män: 2st 

 
LC 
Kvinnor: 9st 

Män: 6st 
 
 

 Vikt 
 BMI  
 HbA1c  
 Systoliskt 

blodtryck  
 Diastoliskt 

blodtryck  
 HDL 
 LDL 
 TG 
 Fasteglukos 
 Fasteinsulin 

Signifikanta 
skillnader 
mellan 
lågkolhydrats-

gruppen och 
MCCR gällande 

HbA1c 
hittades. 
Signifikans i 
jämförelse 
med baseline 
gällande 
viktnedgång 

och BMI 
hittades i båda 
grupperna 

 

Grad I = 
Hög 
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Författare 

År, titel 
Urspr.land 

Studiens 
karaktär 

Syfte 
Population och 

kriterier  
Deltagare Mätvariabler Resultat 

Studiens 
kvalitet 

Two diets with 
different 
haemoglobin A1c 
and antiglycaemic 

medication effects 
despite similar 

weight loss in 
type 2 diabetes 
 
Mayer, SB 
Jeffreys, AS 
Olsen, MK 
McDuffie, JR 

Feinglos, MN 
Yancy Jr, WS 
 

2013 
 
Durham MC, USA 

 

Randomiserad 
studie under 
1år 
 

Veterans Affairs 
clinics i 

Durham, USA 
 

Fastställa vikt 
och glykemiska 
skillnader hos 
patienter med 

T2DM som 
behandlats med 

lågkolhydratskost 
och en 
lågfettskost plus 
Orlistat samt 
graden av 
antiglykemisk 
läkemedelsintensi

tet 
 

Urval: 146 patienter 
från  
 
Inklutionskriterier: 

Vuxna, ≤70 år med 
BMI på 27-30 

kg/m2 plus en 
fetmarelaterad 
sjukdom eller BMI 

≥30 kg/m2 

 

Exklutionskriterier: 
T1DM, instabil kronisk 
sjukdom eller 
sjukdom som skulle 

störa deltagandet, 
specifikt 
serumkreatinin 

>1,5mg/dl hos män 
eller >1,3mg/dl hos 
kvinnor och HbA1c 
>11% uteslöts 
 
 

 
 

Deltagare: 46 
 
Bortfall: 9 
 

Fullföljde: 37 
 

LC 
Kvinnor: 3st 
Män: 19st 
 
LF 
Kvinnor: 3st 
Män: 21st 

 

 Vikt 
 Procentuell 

förändring 
kroppsvikt 

 BMI  
 HbA1c  

 Systoliskt 
blodtryck  

 Diastoliskt 
blodtryck  

 HDL 
 LDL 
 TG 

 Fasteglukos 
 Totalkolesterol 
 Kreatinin 

 GFR 
 Mikroalbumin 
 MES 

Signifikanta 
skillnader i 
HbA1c mellan 
lågkolhydrats-

kost och en 
lågfettsdiet 

med Orlistat. 
En trend med 
förbättrat SBP 
och DBP hos 
lågkolhydrats-
kosten 
hittades. 

Grad III 
= Låg 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 5. Artikelöversikt och bedömd kvalitet      Bilaga 5. 

 

Författare 

År, titel 
Urspr.land 

Studiens 
karaktär 

Syfte Population och kriterier Deltagare Mätvariabler Resultat 
Studiens 
kvalitet 

Effects of a Low-
intensity 
Intervention That 
Prescribed a Low-

carbohydrate vs. a 
Low-fat Diet in 

Obese, Diabetic 
Participants 
 
Iqbal,N 
L.Vetter, M 
H.More,R 
L.Chittams, J 

V. Dalton-Bakes, C 
Dowd, M 
Williams-Smith, C 

Cardillo, S 
A.Wadden, T  
 

September 2010 
 
Tonawanda New 
York, USA 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie under 
2år 

 
Philadelphia 

Veterans 
Affairs Medical 
Center 

Undersöka 
effekten av en 
lågkolhydrats-
diet och en 

lågfettsdiet 
hos 

överviktiga 
patienter med 
diabetes 

Urval: 232 patienter från 
öppenvårdskliniker i 
Philadelphia Veterans 
Affairs Medical Center 

 
Inklutionskriterier:  

T2DM, ≥18 år med ett BMI 
≥30kg/m2 

 
Exklutionskriterier: 
Serumkreatinin >1,5mg/dl 
(133 µ/l), urinalbumin- till 
kreatinin ratio >200 

µg/mg, HbA1c < 6,0% 
eller >12,0%, 
hypoglykemiska eller 

hyperglykemiska episoder 
inom den senaste 
månaden där yttre hjälp 

behövts, viktminskning ≥ 
5% under de senaste 3 
månaderna, deltagande i 
ett viktminskningsprogram 
eller användning av 
medicin för viktnedgång 

Deltagare: 144 
 
Bortfall: 76 
 

Fullföljde: 68 
 

LC 
Kvinnor: 84,3% 
Män: 15,7% 
 
LF 
Kvinnor: 94,6% 
Män: 5,4% 

 Glucose 
 HbA1c 
 Total 

kolesterol 

 LDL 
 HDL 

 TG 
 SBP 
 DBP 

 

Efter 6 månader 
hittades 
signifikanta 
skillnader i HbA1c 

hos de som åt 
lågkolhydratskost 

 

Grad II = 
Medel 
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Författare 

År, titel 
Urspr.land 

Studiens 
karaktär 

Syfte 
Population och 

kriterier 
Deltagare Mätvariabler Resultat 

Studiens 
kvalitet 

A low 
carbohydrate 
Mediterranean 
diet improves 

cardiovascular 
risk factors and 

diabetes 
control among 
overweight 
patients with 
type 2 diabetes 
mellitus: a 1-
year 

prospective 
randomized 
intervention 

study 
 
Elhayany, A 

Lustman, A 
Abel, R 
Attal-Singer, J  
Vinker, S 
 
2009 
 

Israel 

Randomiserad 
interventionsstudie
under 1 år 
 

10 urbana 
primärvårdskliniker 

i Centrala Israel 
 

Effekten av en 
lågkolhydrats
medelhavsdiet 
(LCM), 

traditionell 
medelhavsdiet 

(TM) och en 
traditionell 
diabeteskost 
(ADA) under 
en 12- 
månaders 
period hos 

överviktiga 
patienter med 
T2DM 

Urval: 2486 patienter 
med T2DM från 10 
urbana 
primärvårdskliniker i 

Centrala Israel. 
 

Inklutionskriterier: 
Ålder 30-65 år, 
T2DM diagnos inom 1-
10 år, BMI 27-34, 
senaste HbA1c 
mätningen 7-10%, 
senaste plasma TG nivå 

1,8-4,5 mmol/l,  
sista serumkreatinin 
<123,2 mikromol/l,  

ingen förändring i 
diabetesmedicinering 3 
månader innan studien. 

 
Exklutionskriterier: 
Progressiv 
diabetesretiopati, 
insulinbehandling, aktiv 
onkologisk eller psykisk 
sjukdom och 

okontrollerad 

hypotyreoidism eller 
hypertyreoidism 

Deltagare: 259 
 
Bortfall: 80 
 

Fullföljde: 179 
 

ADA 
Kvinnor: 28st 
Män: 27st 
 
TM 
Kvinnor: 28st 
Män: 35st 

 
LCM: 
Kvinnor: 30st 

Män: 31st 
 
 

 

 Vikt 
 BMI 
 Midjemått 
 HbA1c 

 Total 
kolesterol 

 LDL 
 HDL 
 TG 
 Fasteinsulin 
 Fastande 

plasmaglukos 

LCM gav en 
signifikant 
förbättring av 
HbA1c, TG, HDL 

och LDL jämfört 
med ADA.  

Grad I = 
Hög 
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Författare 

År, titel 
Urspr.land 

Studiens 
karaktär 

Syfte 
Population och 

kriterier 
Deltagare Mätvariabler Resultat 

Studiens 
kvalitet 

The effect of 
high-protein, 
low-
carbohydrate 

diets in the 
treatment of 

type 2 diabetes: 
a 12 month 
randomized 
controlled trial 
 
2011 
 

Australien 
 
Larsen, RN 

Mann, NJ 
Maclean, E 
Shaw, JE 
 

 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie under 12 
månader 

 
Baker IDI heart 

and diabetes 
institute, 
Melbourne, VIC, 
Australien 
 

Undersöka om 
en högprotein 
diet (HP) är 
fördelaktig i 

jämförelse 
med en 

högkolhydrats 
diet (HC) vid 
glykemisk 
kontroll för 
patienter med 
T2DM 

Urval: 239 patienter 
med DMT2 
rekryterades från en 
diabetesklinik och 

genom lokal reklam. 
 

Inklutionskriterier: 
Patienter med T2DM, 
30-75 år med ett BMI 
på 27-40kg/m2 och 
HbA1c nivåer av 6,5-
10% 
 

Exklutionskriterier: 
Signifikant 
hjärtsjukdom (instabil 

angina, hjärtsvikt eller 
nyligen haft 
hjärtinfarkt), haft en 

stroke de senaste 3 
månaderna, 
njursjukdom 
(proteinuri eller 
serumkreatinin > 
0,13mmol/l), 
leversjukdom eller 

malignitet 

Deltagare: 108 
 
Bortfall: 9 
 

Fullföljde: 99  
 

(108 
analyserades 
baserat på ITT) 
 
HP 
Kvinnor: 23st 
Män: 30st 

 
HC 
Kvinnor: 28st 

Män: 18st 
 
 

 Vikt 
 Midjemått 
 HbA1c 
 Total 

kolesterol 
 LDL 

 HDL 
 TG 
 eGFR 
 Albumin 
 Kalcium 
 SBP 
 DBP 

 

Inga signifikanta 
skillnader hittades 
mellan de två olika 
dieterna. I 

högproteindietsgruppen 
kunde en trend av 

reducerat systolikst 
blodtryck och 
förminskad 
hypoglemisk 
läkemedelsanvändning 
urskiljas. 
 

Totalkolesterol, HDL 
och TG förbättrades 
signifikant inom båda 

grupperna i jämförelse 
med baseline men med 
bonferoni correction 

kunde signifikans 
bekräftas när det gäller 
HDL och TG efter 12 
månader och total 
kolesterol efter 3 
månader. 

Grad I = 
Hög 
 
Power 
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Författare 

År, titel 
Urspr.land 

Studiens 
karaktär 

Syfte Population och kriterier Deltagare Mätvariabler Resultat 
Studiens 
kvalitet 

Beneficial 
effects of a 
Paleolithic diet 
on 

cardiovascular 
risk factors in 

type 2 
diabetes: a 
randomized 
cross-over 
pilot study 
 
Jönsson, T 

Granfeldt, Y 
Ahrén, B 
Brandell, U-C 

Pålsson, G 
Hansson, A 
Söderström, M 

Lindeberg, S 
 
2009 
 
Sverige 

6 månaders 
randomiserad 
cross-over, 
kostinterventions 

studie 
 

Lokalisation 
saknas 

Jämföra effekten 
av paleolitisk 
kost och en 
traditionell 

diabeteskost hos 
personer med 

icke 
insulinbehandlad 
T2DM 

Urval: 26 screenade 
personer från 
primärvårdsenheter i 
Lund, Sverige. 

 
Inklutionskriterier: 

Vuxna patienter med 
T2DM och ett C-
peptidvärde över noll, 
oförändrad medicinsk 
diabetesbehandling och 
stabil vikt sedan tre 
månader före starten av 

studien, HbA1c över 5,5% 
enligt Mono-S Standard, 
kreatinin <130 µ/L, 

leverenzymvärden under 
fyra gånger dess högre 
referensvärde 

 
Exklutionskriterier: 
Kronisk steoridbehandling 
eller akuta hjärtproblem 
eller förändringar i 
användandet av 
betablockerare eller 

tyroxin innan innan 6 

månader före studien, 
warfarinbehandling, 
psykisk och fysisk 
sjukdom eller personliga 
omständigheter för vilket 
slutförande av studien 

skulle förhindras 

Deltagare: 17 
 
Bortfall: 4 
 

Fullföljde: 13 
 

Kvinnor: 3st 
Män: 10st 
 
 
 
 
 

 HbA1c 
 TG 
 DBP 
 SBP 

 Vikt 
 BMI 

 Midjemått 
 LDL 
 HDL 
 Kolesterol 
 CRP 
 Fasteinsulin 
 Fasteglukos 

Den paleolitiska 
kosten visade på 
en signifikant 
skillnad i HbA1c, 

vikt, BMI, HDL, TG, 
DBP och midjemått 

jämfört med den 
traditionella 
kosten. 
Fastesockret och 
SBP nådde inte 
riktigt signifikans 
men visade på en 

tendens att 
förbättras vid den 
paleolitiska kosten. 

Vikt, BMI, HbA1c, 
fastesocker, TG, 
SBP, midjemått 

förbättrades 
signifikant mot 
baseline hos den 
peolitiska kosten. 

Grad I = 
Hög 
 
Power 
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Författare 

År, titel 
Urspr.land 

Studiens 
karaktär  

Syfte 
Population och 

kriterier 
Deltagare Mätvariabler Resultat 

Studiens 
Kvalitet 

A Very Low-
Carbohydrate, 
Low-Saturated 
Fat Diet for 

Type 2 Diabetes 
Management: A 

Randomized 
Trial  
 
Tay, J 
D. Luscombe-
Marsh, N 
H. Thompson, C 

Noakes, M 
D. Buckley, J 
A. Wittert, G 

S. Yancy Jr, W 
D. Brinkworth, 
G 

 
2014 
 
Australien 
 

24 veckors 
randomiserad 
kontrollerad 
studie 

 
Commonwealth 

Scientific and 
Industrial 
Research 
Organization 
(CSIRO) Clinical 
Research Unit in 
Adelaide, 

Australia 
 
 

Jämföra effekten 
av en 
lågkolhydratskost 
och en 

högkolhydratskost
/lågfettskost 

gällande 
glykemisk kontroll 
och 
kardiovaskulär 
sjukdom/riskfakto
rer hosT2DM 

Urval: 971 
rekryterades via 
allmän reklam 
 

Inklutionskriterier: 
Överviktiga personer 

med T2DM, BMI 26-
45kg/m2, 35-68 år, 
HbA1c ≥7,0% 
(53mmol/mol) och 
antiglykemisk medicin 
 
Exklutionskriterier: 

T1DM, proteinuri, 
nedsatt renal 
funktion, abnormal 

leverfunktion, 
signifikant 
endokrinopati, historia 

av maligna 
sjukdomar, 
lever/luftväg/gastroint
estinal eller 
kardiovaskulär 
sjukdom, gravidiet 
eller laktation, 

depression, 

ätstörningar eller 
rökare. 

Deltagare: 131 
 
Bortfall: 38 
 

Fullföljda: 93 
 

 
Ej angivet 
genus 

 HbA1c 
 Vikt 
 BMI 
 Midjemått 

 HDL 
 LDL 

 SBP 
 DBP 
 Fasteglukos 
 Total kolesterol 
 TG 
 CRP 
 Medelvärdsglukos 

Signifikanta 
förbättringar hos 
de som åt 
lågkolhydratskost 

hittades gällande 
HbA1c , 

medelvärdsglukos, 
glukossvängningar, 
maxglukos, 
HDL,TG och 
reduktion av 
antiglykemisk 
läkemedel jämfört 

med de som åt hög 
kolhydrats/lågfetts
kost. 

Grad I = 
Hög 
 
Power 
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Författare 

År, titel 
Urspr.land 

Studiens 
karaktär 

Syfte 
Population och 

kriterier 
Deltagare Mätvariabler Resultat 

Studiens 
kvalitet 

Comparative Study of 
the Effects of a 1-Year 
Dietary Intervention 
of a Low-

Carbohydrate Diet 
Versus a Low-fat Diet 

on Weight and 
Glycemic Control in 
Type 2 Diabetes 
 
J. Davis, N 
Tomuta, N 
Schechter, C 

R. Isasi, C 
Segal-Isaacson, C.J 
Stein, D 

Zonszein, J 
Wylie-Rosett, J 
 

 
2009 
 
USA 

Randomiserad 
studie under 
1år 
 

Clinical 
research 

center, Albert 
Ainstein 
collage of 
medicin 
 
 
 

Jämföra 
viktnedgång 
och glykemisk 
kontroll av en  

1årig 
lågkolhydrats 

(LC) och 
lågfettskost 
(LF) 
intervention 
hos patienter 
med T2DM 
 

 

Urval: 334 personer 
rekryterades via 
primärvård i Bronx, 
New York. 

 
Inklutionskriterier: 

Patienter >18 år med 
längre än 6 månaders 
diagnos av T2DM, BMI 
≥ 25kg/m2 och HbA1c 
mellan 6-11%. 
 
Exklutionskriterier: 

Större än 10 pounds 
viktnedgång inom de 
närmsta tre 

månaderna, 
njursjukdom, aktiv 
lever eller 

gallblåsesjukdom, 
signifikant 
hjärtsjukdom, allvarlig 
hypoglykemi eller 
användandet av 
mediciner för 
viktnedgång. 

Deltagare: 105 
 
Bortfall: 14 
 

Fullföljde: 91 
 

(105 
analyserades 
baserat på ITT) 
 
LC 
Kvinnor: 45st 
Män: 10st 

 
LF 
Kvinnor: 37st 

Män: 13st 
 

 HbA1c 
 Vikt 
 DBP 
 SBP 

 Total 
kolesterol 

 HDL 
 LDL 
 TG 

 

Signifikanta 
förbättringar i vikt 
och HDL hittades 
hos de som åt 

lågkolhydratskost. 

Grad I = 
Hög 
 
Power 

med hjälp 
av ITT 

(sample 
size=105
= 80% 
power) 
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Författare 

År, titel 
Urspr.land 

Studiens 
karaktär 

Syfte 
Population och 

kriterier 
Deltagare Mätvariabler Resultat 

Studiens 
kvalitet 

The effect of a 
low 
carbohydrate 
energy-

unrestricted 
diet on weight 

loss in obese 
type 2 diabetes 
– A randomized 
controlled trial 
 
 
Goldstein, T 

D.Kark, J 
M.Berry, E 
Adler, B 

Ziv, E 
Raz, I 
 

2011 
 
Israel 
 
 
 

Rrandomiserad 
kontrollerad 
klinisk studie 
under 1år 

 
Okänt (Israel, 

Jerusalem) ett 
centralsjukhus 
och ett antal 
varierande 
primärvårds-
fasciliteter 

Sammanställa 
och jämföra 
Atkins dieten 
och den 

traditionella 
dieten (ADA) 

hos patienter 
med T2DM 
 
 

Urval: 130 patienter 
från universitetssjukhus 
kliniker 
 

Inklutionskriterier: 
35-75 år, BMI 30-39,9 

kg/m2, HbA1c > 7%, 
ingen insulinbehandling 
och mikroalbuminuri 
utsöndring <60mg/dag 
 
Exklutionskriterier: 
Serumkreatinin nivå > 

1,4mg/dl, diastoliskt 
blodtryck >100 mmHg 
eller systoltiskt 

blodtryck >180 mmHg, 
tecken på 
leversjukdom, LDL-

kolesterol >160mg/dl 
trots lipidsänkande 
behandling, användning 
av psykiatriska 
mediciner, benskörhet, 
caner, 
födoämnesallergier och 

konsumtion av en 

lågkolhydratskost under 
de senaste 6 
månaderna 

Deltagare: 52 
 
Bortfall: 22 
 

Fullföljde: 30 
 

(52 
analyserades 
baserat på ITT) 
 
Atkins 
Kvinnor: 13st 
Män: 13st 

 
ADA 
Kvinnor: 14st 

Män: 12st 
 
 

 
 

 HbA1c 
 Vikt 
 SBP 
 DBP 

 Fasteglukos 
 Total 

kolesterol 
 TG 

 
 
 
 
 

Inga signifikanta fynd 
gjordes mellan de två 
kosterna efter 12 
månader. Signifikanta 

förbättringar i DPB sågs 
hos dem som åt 

lågkohydratskost i 
jämförelse med den 
traditionella 
diabeteskosten efter 3 
månader. 
 
Det fanns en statistisk 

signifikant förbättring i 
HbA1c hos båda 
grupperna från 6 

veckor in i studien och 
till studiens slut i 
jämförelse med 

baseline. 
 
Det fanns en signifikant 
förbättring i vikt 
jämfört med baseline 
hos båda grupperna 
genom hela studien 

med störst viktnedgång 

i ADA-gruppen. 

Grad I = 
Hög  
 
Power 
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Författare 

År, titel 
Urspr.land 

Studiens 
karaktär 

Syfte 
Population och 

kriterier 
Deltagare Mätvariabler Resultat 

Studiens 
kvalitet 

Low-
carbohydrate/high-
protein diet 
improves diastolic 

cardiac function 
and the metabolic 

syndrome in 
overweight-obese 
patients with type 2 
diabetes 

Von Bibra, H 
Wulf, G 
St John Sutton, M 
Pfutzner, A 
Schuster, T 

Heilmeyer, P 
 
2013 
 
Tyskland 
 

Prospective, 
controlled, 
matched pair 
parallel arm 

with partial 
cross-over 

study under 5 
veckor 
 
Rehabilitation 
clinic Ueberruh 
in Isny, 
Germany 

Lågkolhydrats
kost förbättrar 
hjärtfunktion 
hos 

överviktiga 
patienter med 

T2DM i större 
utsträckning 
än lågfettskost 
(hypotes) 

Urval: 32  
 
Inklutionskriterier: 
Patienter med T2DM, 

30-70 år, BMI> 
26kg/m 

 
Exklutionskriterier: 
Förstorad 
hjärtventrikel, någon 
historia eller tecken 
på koronar eller 
klaffsjukdom, 

förmaksflimmer, 
serumkreatinin> 
2mg/dl och 

obehandlad 
sköldkörteldysfunktion 

Deltagare: 32 
 
Bortfall: 0 
 

Fullföljde: 32 
 

LC 
Kvinnor: 11st 
Män: 5st 
 
LF 
Kvinnor: 11st 
Män: 5st 

 

 Vikt 
 Midjemått 
 HbA1c 
 LDL 

 HDL 
 Glukos 

 Kolesterol 
 DBP 
 SBP 

 

Signifikanta 
skillnader i vikt, 
mellan 
lågkolhydratskost 

och lågfettskost 
hittades i den 

2veckors cross-
over delen  
 
 

Grad II = 
Medel 
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Titel, År 

Författare 
Urspr.land 

Studiens 
Karaktär 

Syfte 
Population och 

kriterier 
Deltagare Mätvariabler Resultat 

Studiens 
kvalitet 

A randomized 
Cross-Over Trial 
of the 
Postprandial 

Effects of Three 
Different Diets in 

Patients with Type 
2 Diabetes 
 
Fernemark,H 
Jaredsson, C 
Bunjaku,B 
Rosenqvist,U 

H.Nyström,F 
Guldbrand,H 
 

2013 
 
Sverige 

 

Randomiserad 
crossover trial 
mellan 6/2-12 till 
2/4-12 

 
Motala sjukhus, 

Diabetesenheten, 
Sverige 
 
 

Studera den 
postprandiella 
effekten av tre 
dieter under en 

dag hos patienter 
med icke 

insulinbehandlad 
diabetes. 
 
 

Urval: 29 lämpliga 
patienter från 
diabetesenheten på 
Motala sjukhus och 

hälsocentralerna 
Lyckorna och 

Marieberg 
 
Inklutionskriterier: 
Patienter med T2DM  
behandlad med eller 
utan antidiabetikum 
 

 

Deltagare: 21 
 
Bortfall: 2 
 

Fullföljde: 19 
 

Kvinnor: 9st 
Män: 10st 
 

 Glukos 
 Insulin 
 TG 
 Total 

kolesterol 
 HDL 

 LDL 
 GIP 
 Leptin 

Statistiskt 
signifikanta 
skillnader hittades 
med hjälp av AUC 

gällande 
postprandiell glukos 

och 
insulinkoncentration. 
Ingen signifikant 
skillnad gällade TG 
fanns men en trend 
av förhöjd TG nivå 
hos 

lågkolhydratskosten 
hittades. 

Grad I = 
Hög 
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Författare 

År, titel 
Urspr.land 

Studiens 
karaktär 

Syfte 
Population och 

kriterier 
Deltagare Mätvariabler Resultat 

Studiens 
kvalitet 

Advice to follow 
a low-
carbohydrate 
diet has a 

favourable 
impact on  

low-grade 
inflammation in 
type 2 diabetes 
compared with 
advice  
to follow a low-
fat diet 

 
Jonasson, L 
Guldbrand, H 

Lundberg, A.K 
H. Nystrom, F 
 

2014  
 
Sverige 
 

Randomiserad 
studie under 2år 
 
Två vårdcentraler 

i sydöstra delen 
av Sverige 

Undersöka 
effekterna av 
kost på 
inflammation 

genom att 
jämföra en 

traditionell 
fettsnål kost 
(LFD) med en 
kolhydratfattig 
diet(LCD) på 
patienter med 
T2DM 

Urval: 72  
Lokalisation saknas 
 
Inklutionskriterier: 

Personer med 
kostbehandlad T2DM, 

med eller utan oral 
glukossänkande 
läkemedel eller insulin  
 
Exklutionskriterier: 
Svårigheter att förstå 
det svenska språket, 

svår psykisk sjukdom, 
malign sjukdom eller 
drogmissbruk 

Deltagare: 61 
 
Bortfall: 0 
 

Fullföljde: 61  
 

LFD 
Kvinnor: 18st 
Män: 13st 
 
LCD 
Kvinnor: 16st 
Män: 14st 

 HbA1c 
 BMI 
 Total kolesterol 
 HDL 

 LDL 
 TG 

 

Inga signifikanta 
skillnader i metabola 
markörer kunde 
urskiljas efter 6 

månader mellan 
dieterna.  

 
Signifikanta 
förbättringar i 
jämförelse med 
baseline hittades 
hos de som åt 
lågkolhydratskost 

gällande BMI, 
HbA1c, total 
insulindos och HDL. 

Grad I = 
Hög 
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Källa: (SBU 2013) 
 
SBU. 2013. "Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: 
En handbok." In. www.sbu.se/metodbok: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf (Hämtad 2014-12-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbu.se/metodbok
http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf
http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf
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Källa: (WHO 2006) 
 

WHO. 2006. "Definition and diagnosis of diabetes 

mellitus and intermediate hyperglycemia." In. http://www.who.int/: WHO Document Production Services, 

Geneva, Switzerland. http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241594934_eng.pdf?ua=1  

(Hämtad 2014-12-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241594934_eng.pdf?ua=1
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WHO Clinical Criteria for Metabolic Syndrome 
 
Insulin resistance, identified by one of the following: 
 

 Type 2 diabetes 

 Impaired fasting glucose 

 Impaired glucose tolerance 

 Or for those with normal fasting glucose levels (<6,1 mmol/L), glucose uptake below the 
lowest quartile for the background population under investigation under hyperinsulinemic, 
euglycemic conditions 

 
Plus any two of the following: 
 

 Antihypertensive medication and/or high blood pressure (≥ 140 mmHg systolic or ≥ 90 

mmHg diastolic) 

 Plasma triglycerides ≥ 1,7 mmol/L 

 HDL-cholesterol <0,9 mmol/L in men or <1,0 mmol/L in women 

 BMI >30 kg/m2 and/or waist:hip ratio >0,9 in men or >0,85 in women 

 Urinary albumin excretion rate ≥ 20 µg/min or albumin:creatinine ratio ≥ 3,4 mg/mmol 

 

Källa: (Beilby 2004) 

 

Beilby, John. 2004. "Definition of Metabolic Syndrome: 
Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute/American Heart 
Association Conference on Scientific Issues Related to Definition." The Clinical Biochemist Reviews 25 
(3):195 
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Bevisvärde 

Den skattade vetenskapliga kvaliteten hos en enskild studie och dess förmåga att besvara en viss fråga på ett tillförlitligt sätt. 

Bevisvärdet hos studierna ligger till grund för bedömningen av det vetenskapliga underlagets sammantagna evidensstyrka. 

 

Snedvridning, bias 

Snedvridning (eng. bias) innebär ett systematiskt fel i insamlande och tolkning av data. De viktigaste typerna av snedvridning är på 

grund av systematiska skillnader mellan grupper före interventionen (selektionsbias), att de utvärderade insatserna inte genomförs 

som planerat, inklusive att andra insatser administerats än planerat (behandlingsbias), olika bortfall av deltagare som medverkat i 

utvärderingen (bortfallsbias) och hur utfallsmått mätts (bedömningsbias). Sekundärstudier kan även snedvridas på grund av 

rapporteringsbias om inte alla relevanta utvärderingar finns enkelt tillgängliga i vetenskapliga tidskrifter. 

 

Signifikansnivå 

Ett statistiskt begrepp inom hypotesprövning. Signifikansnivån uttrycks som ett p-värde där p står för sannolikhet. Ofta väljs p = .05 

som det högsta värde som tillåter att nollhypotesen förkastas om den är sann. Risken för fel av typ I är då 5 procent. Det p- värde 

som erhålls vid den statistiska analysen avgör om, och med vilken grad av säkerhet, man kan förkasta nollhypotesen. Vanliga 

signifikansnivåer är p < .05, p < .01 och p  

< .001. 

 

Randomiserad kontrollerad studie, RCT 

Randomiserad kontrollerad undersökning (eng. randomized controlled trial, RCT) är både randomiserad och jämför minst två 

alternativ (kontrollerad). Randomiserade kontrollerade studier är den mest tillförlitliga typen av experimentella studier eftersom 

den fördelar okända störfaktorer (eng. confounders) lika mellan undersökningsgrupperna samt teoretiskt sett gör grupperna i 

genomsnitt lika. Randomiseringen minskar risken för att urvalet blir skevt (selektionsbias). 

 

Statistisk styrka 

Anger sannolikheten för att en undersökning med viss statistisk signifikansnivå ska kunna påvisa en existerande skillnad mellan 

grupperna (eng. power). Styrkan anger alltså sannolikheten för att man ska kunna undgå att begå ett typ II-fel (att betrakta en 

verklig skillnad som icke-existerande). Om power-värdet är 0,80 innebär det att forskaren har 80 procents sannolikhet att kunna 

påvisa en befintlig skillnad. Vid planeringen av en studie görs en beräkning av vad som krävs för att önskad styrka (vanligen minst 

80 procent) ska förväntas bli uppnådd. I beräkningen ingår, förutom styrkevärdet, önskad signifikansnivå, och den förväntade 

effektstorleken. Beräkningen visar hur många deltagare studien behöver för att betingelserna ska uppfyllas. 

 

Intention to treat-analys 

Resultatbearbetning som tillämpar principen "avsikt att behandla", vilket innebär att deltagare fortsätter tillhöra det alternativ de 

först tillhört oavsett om de avbryter behandling eller får en annan behandling än den avsedda. I randomiserade studier innebär 

Intention to treat-analys att den ursprungliga jämförbarheten bevaras och att bortfall förhindras. 

 

Källa: (Socialstyrelsen 2014) Socialstyrelsen. 2014. "Ordlista till metodguiden för socialt arbete." socialstyrelsen Hämtad 2014-
12-29. 
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