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En scoping review om effektiv kostbehandling vid NAFLD.  

Författare: Lisa Bulander & Marianna Nikola  

  

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) är ett tillstånd som får allt större 

utbredning, och det finns idag inga riktlinjer för nutritionsbehandling av sjukdomen, förutom 

viktnedgång och motion. Det finns studier på olika koster, där bland annat Medelhavskosten 

har fått bra resultat som visar på förbättring av fettlever. Dessa studier har i dagsläget inte 

sammanställts eller jämförts för att undersöka utfall och resultat. 

Syfte: Undersöka vilka studier som gjorts, samt mer noggrant granska kostmönster och 

makronutrientfördelning i studierna, för att se vilken kost som är mest effektiv vid behandling 

av NAFLD. 

Metodbeskrivning: Litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, Scopus och 

Cochrane Library. Inklusionskriterier var vuxna över 18 år utan annan samsjuklighet förutom 

metabola syndromet och som mest tio år gamla refereegranskade studier. Relevansbedömning 

och etisk kontroll genomfördes, samt inklusions- och exklusionskriterier beaktades. 

Utfallsmått som fastställdes för studien var vikt och midjemått, IHL, AST/ALT värden, 

HOMA-IR, HbA1c/faste-P-glukos och kolesterol. 

Resultat: Tio studier bedömdes uppfylla alla kriterier. Alla interventioner inklusive 

kontrollgrupper förbättrade något eller flera av utfallsmåtten. Hypokalorikost med 

viktminskning gav förbättring, men också isokaloriska koster med lägre GI och en 

makronutrientfördelning där lägre E% av kolhydrater ingick visade på signifikant minskning 

av lipider i levern. 

Slutsats: Studien indikerar att kalorireduktion som kostbehandling kan ersättas med ändrade 

kostmönster, en mindre andel kolhydrater och en högre andel fett för behandling av patienter 

med NAFLD. Mer forskning på området bör genomföras. 

 

 

Nyckelord: NAFLD, hepatosteatos, kostintervention, kostmönster, makronutrienter 
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Author: Lisa Bulander & Marianna Nikola  

  

  

ABSTRACT 

Background: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a condition that is getting 

increasingly widespread, and at the present there are no guidelines for nutrition treatment of 

the disease, except weight loss and exercise. There are studies on different diets, where for 

example the Mediterranean diet received good results retrograding fat in the liver. 

Aims: Examine what studies have been done, and more carefully examine dietary patterns 

and macronutrient distribution in the diets, to discover the most effective diet in treating 

NAFLD. 

Method: Searching for articles to include were conducted in the databases PubMed, Scopus 

and the Cochrane Library. Inclusion criteria were studies on adults over 18 years of age, 

without any oyher complicity than the metabolic syndrome, articles that are not more than ten 

years old, and also referee reviewed. Relevance assessment and ethical control was carried 

out, and inclusion and exclusion criteria were considered. Outcome measures that were 

established for the study were weight and waistline changes, IHL, AST/ALT, HOMA-IR, 

HbA1c/fasting-P-glucose and cholesterol. 

Results: Ten articles were included in the study. All interventions including control groups 

improved one or more of the outcome measures. In hypocaloric interventions with weight 

loss, the participants showed improvement. However, the isocaloric diets with lower GI, and 

with a macronutrient distribution lower in carbohydrates, also showed significant reduction of 

lipids in the liver. 

Conclusion: The results of the study indicates that calorie reduction as diet therapy can be 

replaced with altered dietary patterns, reduced carbohydrate intake and a higher proportion of 

fat, in the treatment of patients with NAFLD. 

More research should be done in this field. 

 

Keywords: NAFLD, Hepatosteatosis, diet therapy, dietary pattern, macronutrients 
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Förkortningar 

ALT - Alanine Transaminase 

AP - Animalisk högproteinkost 

AST - Aspartate Transaminase 

DASH - Dietary Approaches to Stop Hypertension 

FLI - Fatty Liver Index 

HCC - Hepatocellulär Cancer 

HOMA-IR - Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance 

IHL - Intrahepatic Lipid 

LFD - Low Fat Diet 

LF/HCD - Low Fat/High Carb Diet 

LGIMD - Traditionell Medelhavskost med lågt GI 

MD - Medelhavskost 

MetS - Metabolic Syndrome 

NAFL - Non Alcoholic Fatty Liver 

NAFLD - Non Alcoholic Fatty Liver Disease 

NAFLD-LFS - Non Alcoholic Fatty Liver Disease-Liver Fat Score 

NASH - Nonalcoholic steatohepatitis 

PD - Paleolitisk kost 

PP - Växtbaserad högproteinkost 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Termen “nonalcoholic fatty liver disease” (NAFLD), på svenska “icke alkoholinducerad 

fettleversjukdom”, introducerades år 1986 av Schaffner och Thaler. Den omfattar en 

övergripande benämning av de olika stadier en lever med fettinlagringar, leversteatos, kan 

utveckla. De olika stadierna beskrevs dock redan 1958 då Westwater och Fainer kopplar ihop 

dessa med förekomsten av fetma och diabetes. Endast en ökad förekomst av fett i levern 

betecknas “icke alkoholinducerad fettlever” (NAFL). Nästa steg i utvecklingen av sjukdomen 

är “nonalcoholic steatohepatitis” (NASH). Uttrycket användes för första gången år 1980 av 

Ludwig, Viggiano, McGill och Ott för en patientgrupp där alkohol inte orsakade steatos, 

fibros (ärrvävnad), hepatocellulär ballooning/svullnad och inflammation i levern. NASH kan i 

sin tur progrediera vidare till cirros (inflammation och hepatocellulär degeneration/bindväv). 

Levercirros är slutstadiet för NAFLD (Powell, Cooksley, Hanson, Searle, Halliday & Powell, 

1990). 

 

NAFLD är en sjukdom som följer med ett lands prevalens av övervikt och fetma. Globalt 

beräknas prevalensen av NAFLD till 24%, men inom en kontinent eller ett land som USA kan 

skillnaderna i prevalens vara mycket stora och tycks delvis vara kopplade till etnicitet 

(Younossi et al., 2018). En mindre del av de drabbade har ingen övervikt/fetma och benämns 

internationellt lean NAFLD (Kumar, & Mohan, 2017). 

Även barn kan drabbas då förekomsten av fetma ökar nedåt i åldrarna. Sjukdomen har 

dokumenterats så långt ner i ålder som tre år och siffror pekar på att av de barn som  

diagnostiserats med fetma har 44% även NAFLD (United European Gastroenterology, 2016).  

1.2 Ekonomiska konsekvenser 

NAFLD är idag den vanligaste orsaken till kronisk leversjukdom bland vuxna, barn och 

ungdomar i västvärlden (Neuschwander-Tetri & Caldwell, 2003). 

Då den globala epidemin av fetma ökar förväntas den kliniska och ekonomiska bördan för 

NAFLD bli enorm. Enligt en beräkning baserad på Tyskland, Italien, Frankrike och 

Storbritanniens befolkning kan 52 miljoner människor i dessa länder vara drabbade av 

NAFLD. Den årliga kostnaden för dessa fyra länder baserat på incidens och prevalens är 

uppskattad till €35 miljarder. Kostnaden inkluderar dock inte de indirekta kostnaderna för 

sjukdomen som förlorade år i arbetslivet och försämrad livskvalitet skapar. Inte heller 

kostnader för behandling räknas in då det i dagsläget inte finns någon effektiv behandling 

(Younossi et al., 2016).  

Det ökade trycket på ett lands ekonomiska tillgångar och kliniska möjligheter talar för att en 

riktad klinisk insats i ett tidigt skede av sjukdomen är viktig. 

1.3 Definition 

Definitionen av NAFLD är en närvaro av steatos, fett i hepatocyterna, med ≥5% hos personer 

som dricker lite eller ingen alkohol (Loomba & Sanyal, 2013). Det ska inte heller förekomma 

andra bakomliggande orsaker som kan orsaka fettinlagring såsom läkemedel eller ärftliga 

sjukdomar (Chalasani et al., 2012). 

1.4 Etiologi och Patofysiologi 

NAFLD har erkänts som leverns manifestation av det metabola syndromet (MetS) genom den 

nära koppling till insulinresistens som också genomsyrar de andra kriterierna för MetS 

(Fotbolcu & Zorlu, 2016 och Younossi, Koenig, Abdelatif, Fazel, Henry & Wymer, 2016). 

https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/nrgastro.2017.109#auth-1
https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/nrgastro.2013.171#auth-1
https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/nrgastro.2013.171#auth-2
https://aasldpubs-onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Younossi%2C+Zobair+M
https://aasldpubs-onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Koenig%2C+Aaron+B
https://aasldpubs-onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Abdelatif%2C+Dinan
https://aasldpubs-onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Fazel%2C+Yousef
https://aasldpubs-onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Henry%2C+Linda
https://aasldpubs-onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wymer%2C+Mark
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Enligt National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (2002) kan en 

diagnos av metabola syndromet ställas när tre av fem kriterier uppfylls. Kriterierna är ett högt 

midjemått, höga triglycerider, minskade HDL-nivåer, förhöjt blodtryck samt högt 

fasteblodsocker eller en diabetes typ två diagnos. Hos patienter med diagnostiserad NAFLD 

har det visat sig att 90% har en eller flera av det metabola syndromets kriterier och 33% av 

dessa kan också diagnostiseras med MetS (Masarone, Federico, Abenavoli, Loguercio & 

Persico, 2014). 

Av dem som diagnostiserats med fetma är en uppskattning att 70%-80%  även har någon form 

av NAFLD (Andersen & Gluud, 1984). 

 

När en obalans i leverns metabolism av lipider inträffar uppstår leversteatos.  

Det som ses vid NAFLD är en markant ökning i inflödet av fettsyror till levern. Den största 

delen av tillförseln härstammar från en ökad lipolys i fettvävnaden genom insulinresistens. 

Konsekvensen av en hyperinsulinemi kombinerat med en relativ hyperglykemi blir nya 

transkriptionsfaktorer i levern. Dessa förändrar metabolismen i hepatocyterna där lipogenesen 

ökar och betaoxidationen minskar. Även syntesen av apolipoprotein B kan minska till följd av 

hyperinsulinemi vilket leder till en minskning av utflödet av VLDL- very low density 

lipoprotein, vilket indirekt bidrar till fettinlagringen. En ökad fettinlagring i hepatocyterna 

anses godartad och är ett reversibelt tillstånd. Vad som får NAFL att progrediera vidare till 

NASH vet man däremot inte (Kechagias, 2011). Vad som setts är att insulinresistensen 

förvärras alltefter NAFLD progredierar och leverns funktion försämras (Tilg, Moschen & 

Roden, 2017), vilket medför att en ond cirkel uppstår. Tilg, Moschen och Roden (2017) 

menar också att flera andra faktorer har inverkan och kan samverka, där vissa faktorer även 

kommer upp när man diskuterar metabola syndromet. Det man tittar på i sammanhanget är 

lipider, mitokondriernas funktion, medfödd immunitet, mikrobiomet, bestämda genetiska 

faktorer, näringsfaktorer samt livsstil. 

 

Av de som diagnostiserats med NAFLD utvecklar ungefär 20% NASH (Spengler & Loomba, 

2015). Om NASH progredierar vidare mot cirros och hur lång tid det tar beror på de 

riskfaktorer en patient kan ha, till exempel ålder, etnicitet och genetisk disposition. Vid svår 

fetma beräknas 5,8% av patienterna med NASH insjukna i cirros.  

Av de totala fall som insjuknar i cirros kan 38-45% leda vidare till leversvikt under en period 

av 7-10 år. Cirrosen kan också leda till HCC- levercancer. Beräkningar visar att  2-5% av 

patienterna drabbas per år (World Gastroenterology Organisation, 2012). Riskökningen för 

HCC är dock mindre än vid andra etiologier (Mittal & El-Serag, 2013 ). 

Den vanligaste dödsorsaken för patienter med diagnostiserad NAFLD är dock hjärt- och 

kärlsjukdom som står för 40–45% av fallen (Anstee, Mantovani, Tilg & Targher 2018).  

 

En annan diagnos som ofta ställs innan NAFLD, är Diabetes Mellitus typ 2. Detta trots att 

NAFLD verkar föregå diabetesdebuten. För båda sjukdomarna är fetma den största 

riskfaktorn där både BMI och midjemått korrelerar. Siffror pekar på att fler än 70% av 

diagnostiserade diabetespatienter även har NAFLD (Tilg, Moschen & Roden, 2017) där 

NASH i något stadium är vanligast (Hossain, et al.2009).  

1.5 Symtom, kliniska fynd  

De flesta patienter med NAFLD är asymtomatiska och utan förekomst av kliniska fynd som 

tyder på leversjukdom (World Gastroenterology Organisation, 2012). Då patienten inte 

upplever problem från levern och prover inte visar eventuell sjukdom, kan sjukdomen 

progrediera i det dolda vilket medför att hos patienter i någon riskgrupp kan NASH ha 

utvecklats när diagnosen väl ställs (Feijó et al., 2013). Hepatomegali (förstorad lever) tros 

https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/nrgastro.2016.147#auth-1
https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/nrgastro.2016.147#auth-2
https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/nrgastro.2016.147#auth-3
https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/nrgastro.2016.147#auth-3
https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/nrgastro.2016.147#auth-1
https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/nrgastro.2016.147#auth-2
https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/nrgastro.2016.147#auth-3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mittal%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23632345
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Serag%20HB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23632345
https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/s41575-018-0010-0#auth-1
https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/s41575-018-0010-0#auth-2
https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/s41575-018-0010-0#auth-3
https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/s41575-018-0010-0#auth-4
https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/nrgastro.2016.147#auth-1
https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/nrgastro.2016.147#auth-2
https://www-nature-com.ezproxy.its.uu.se/articles/nrgastro.2016.147#auth-3
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förekomma hos cirka 75 % av patienterna, men då bukfetma också är vanligt förekommande, 

kan det vara svårt att verifiera. En uttalad leverförstoring kan orsaka obehagskänslor i buken 

och dessa lokaliseras då till den övre högra delen (Kechagias, 2011). 
Majoriteten av personer med NAFLD har levervärden inom referensområdet. Lätt till måttligt 

förhöjda transaminaser är den vanligaste anledningen till att patienter med NAFLD 

identifieras (Kechagias, 2011). Nivåerna korrelerar inte till den histologiska svårighetsgraden 

av NAFLD och vid uppföljningsstudier påvisas ofta sjunkande transaminaser trots att 

sjukdomen histologiskt progredierar (Enomoto et al., 2015). 

1.6 Diagnostik och mätparametrar  

För att fastställa en diagnos och göra en bedömning av graden av NASH måste en leverbiopsi 

genomföras. Då kan även andra leversjukdomar uteslutas och en relevant bedömning för 

fortsatt behandling diskuteras (World Gastroenterology Organisation, 2012). En biopsi 

medför dock ett invasivt moment som kan resultera i en procedurrelaterad sjuklighet och död. 

Kostnaden för provtagning är dessutom hög (Chalasani, 2012). World Gastroenterology 

Organisation (2012) rekommenderar istället ultraljud som det första valet för att få en bild av 

en eventuell leverförstoring. Ultraljud är lättare att tillhandahålla än andra avbildande 

undersökningar och dessutom billigare. Gemensamt för dem alla är dock att en fettinlagring 

mindre än 33% inte kan identifieras. Dessutom går det inte att avgöra vilket stadium NASH 

befinner sig i.  

Indikationer på NAFLD enligt World Gastroenterology Organisation (2012) är närvaron av 

någon av nedan punkter. 

 

● Närvaro av fetma, speciellt BMI > 35 

● Diagnostiserad diabetes typ 2 

● Diagnostiserad metabolt syndrom 

● Närvaro av insulinresistens 

● Kronisk höjning av AST/ALT som ej kan förklaras av annan orsak 

● Närvaro av obstruktiv sömnapné 

 

Förekommer någon av dessa punkter hos patienten rekommenderar de behandling och 

utredning enligt Rafiq och Younossis (2009) handlingsplan. Detta är extra viktigt om 

AST/ALT är förhöjt (World Gastroenterology Organisation, 2012). 

En utredning behöver inte resultera i en omgående leverbiopsi. Det första steget enligt Rafiq 

och Younossi (2009) är kostbehandling och motion samt att behandla det metabola syndromet 

under sex månader. Om ALT därefter fortfarande är förhöjt kan en leverbiopsi övervägas. 

 

Det finns en mängd olika tekniker som används för att mäta hur NAFLD progredierar, 

prövade på olika folkslag och validerade mot magnetresonanskamera. The fatty liver index 

(FLI) och NAFLD- liver fat score (NAFLD-LFS) är några vanliga mätverktyg som bygger på 

antropometiska mått, metabola syndromets punkter och blodprover. 

Kabisch et al. (2018) har undersökt hur väl olika dieters utfall på fettlever kan mätas, och om 

de kan jämföras med samma verktyg. Deras studier visar att de parametrar som visar på 

fettlever och medverkar till upptäckt av tillståndet inte fullt ut kan användas till att mäta hur 

fettlever påverkas av diet. Remission av fettlever genom lågfettdiet, mätt med FLI och 

NAFLD-LFS visar på måttlig precision, medan lågkolhydratdiet kräver andra mätmetoder för 

att påvisa utfall.   

Det kan då bli missvisande om samma verktyg och mätmått används i klinik oavsett 

patientens diethållning eller vid interventionsstudier av olika dieter. Risken är då stor att fel 

slutsatser dras. Att ta hänsyn till valet av utfallsmått är därför viktigt.  

https://www.zotero.org/google-docs/?hkPCx5
https://www.zotero.org/google-docs/?hkPCx5
https://www.zotero.org/google-docs/?hkPCx5
https://www.zotero.org/google-docs/?sbUnXV
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1.7 Behandlingsalternativ 

I dagsläget finns ingen godkänd läkemedelsbehandling för NAFLD (World Gastroenterology 

Organisation, 2012). För patienter, som inte är drabbade av diabetes typ 2, kan vitamin E, 800 

IE/dag, vara fördelaktigt (Chalasani et al., 2012).  

Viktminskning är därför den mest etablerade behandlingen för både NAFLD och NASH, där 

man ser en tydlig dos-respons association. Livsstilsförändring, vilket inkluderar både diet och 

fysisk aktivitet är och bör vara den behandling som sätts in först (Romero-Gómez, Zelber-

Sagi, & Trenell, 2017). 

Det finns många råd kring hur man går ner i vikt och för att hålla sig till evidensbaserade 

kostråd är den systematiska litteraturöversikten Mat vid fetma från Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (2013) ett bra verktyg. Kosterna (och dess 

makronutrientfördelning) som rekommenderas är: 

 

● lågfettkost (50-55 E% kolhydrater, <30 E% fett och <20 E% protein) 

● medelhavskost (45-50 E% kolhydrater, 35-40 E% fett och 15-20 E% protein)  

● måttlig lågkolhydratkost (30-40 E% kolhydrater, >40 E% fett och >20 E% protein) 

● strikt lågkolhydratkost (<20 E% kolhydrater, >50 E% fett och <30 E% protein) 

● högproteinkost (40-45 E% kolhydrater, 25-30 E% fett och 30-40 E% protein)  

● kost med lågt glykemiskt index (GI) (en kost med fokus på långsamma kolhydrater 

och där makronutrientfördelningen är mindre viktig. Ett exempel är livsmedelsval från 

Nordiska näringsrekommendationer 2012 och deras energifördelning: 45-60 E% 

kolhydrater, 25-40 E% fett och 10-20 E% protein) 

 

Det har till viss del sammanställts studier om kost vid NAFLD.  

Yki-Järvinens (2015) sammanställning pekar på att kalorireducerade dieter, oavsett 

makronutrientfördelning ger en minskning av fettlever, medan hyperkaloriska dieter ger 

ökning av fettlever. Vid isokaloriska dieter ser man en ökning av fett i levern av lågkolhydrat-

högfettkost och en sänkning av fettinlagring av högkolhydrat-lågfettkost.  

Andra studier har visat att en minskning av kalorier inte ensamt är ansvarig för att uppnå 

förbättringar i NAFLD (Thoma, Day & Trenell, 2012) utan man bör också titta på makro- och 

mikronutrienter (Romero-Gómez, Zelber-Sagi & Trenell, 2017). 

För de patienter som har svårt att dra ner på kaloriintaget har man sett att en ändring av 

komponenter i maten, till exempel att äta enligt medelhavsdieten, ger resultat. 

Medelhavskosten beskrivs i Romero-Gómez et al. (2017) review artikel med en 

makronutrientfördelning på 40 E% fett, 40 E% kolhydrater och 20 E% protein. Livsmedlen är 

mindre processade och livsmedel med högt sockerinnehåll undviks. Kostmönstret har visat sig 

minska leverns fettinnehåll även om ingen viktminskning kommit till stånd. 

I ytterligare en review artikel (Anania, Perla, Olivero, Pacifico & Chiesa, 2018) utvärderas 

Medelhavskosten vid NAFLD då kosten anses vara fördelaktig vid hjärt- kärlsjukdom och 

metabola syndromet. Faktorer som också sammanfaller med NAFLD. Kontentan av 

genomgången är att utfallen från studierna är uppmuntrande trots begränsningar i många av 

dem. Fördelarna hänvisas till kostens anti-inflammatoriska sammansättning där mättat fett är 

lågt, en bra balans mellan omega-3 och omega-6 finns, ett högt intag av fisk, antioxidanter 

och fibrer föreligger och vegetariskt protein ersätter en del av det animaliska proteinet.  

 

Eslamparast et al.tar i sin review från 2017 bland annat upp aktuell kunskap om omega-3 fett, 

fibrer, antioxidanter, Medelhavskost och lågkolhydratkost.  

Då lågkolhydratdieter har blivit en ganska vanlig strategi för att gå ner i vikt kan man tänka 

att en kolhydratreduktion också kan vara fördelaktig vid NAFLD. 

I reviewen tas tre studier upp. Kirk et al. (2009) jämför två kalorireducerade dieter där den 
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ena har högt kolhydratinnehåll och den andra har lågt kolhydratinnehåll. 

Browning et al. (2011) jämför en isokaloridiet med lågt kolhydratinnehåll med en 

lågkaloridiet och Haufe et al. (2011) tittar på två kalorireducerade dieter där den ena har låg 

andel kolhydrater och den andra har låg andel fett. Alla tre studierna visar positiva resultat 

oavsett kostmodell. Eslamparast et al.vill inte dra några slutsatser gällande lägre 

kolhydratandel då interventionerna tittar på och jämför olika delar i kosten samt att två av 

studierna är kalorireducerade. 

 

Något som kan tala för en lågkolhydratkost är att man funnit en stark association mellan 

mängden kolhydrater i kosten och vilket stadium av steatos och steatohepatit patienten  

befinner sig i. Ett högre kolhydratintag korrelerar med längre framskriden NAFLD (Solga, 

Alkhuraishe, Clark, Torbenson,Greenwald, Diehl & Magnuson, 2004 & Kang, Greenson, 

Omo, Chao, Peterman & Anderson, 2006). Forskning tyder på att en hög 

kolhydratkonsumtion ökar leverns de novo lipogenes (Schwarz, Linfoot , Dare & Aghajanian, 

2003 & Browning, Weis, Davis, Satapati, Merritt, Malloy & Burgess, 2008).  

I en nypublicerad studie (Ebbeling et al., 2018) tittar man på vilken effekt 

makronutrientfördelning har på överviktiga patienter och den totala energiförbrukningen. De 

tre dieterna innehåller 20 E%, 40 E% eller 60 E% kolhydrater, 20 E% protein och 60 E%, 40 

E% eller 20 E% fett. Det vill säga en makronutrientfördelning som överensstämmer med 

lågkolhydratkost, Medelhavskost och lågfettkost. Studiens syfte är att förbättra dagens 

överviktsbehandling och förhoppningsvis göra det lättare för patienten att bibehålla 

viktstabilitet efter en viktnedgång. Interventionens resultat visar att en lägre andel kolhydrater 

i kosten ökar kroppens totala energiförbrukning. Skillnaden mellan de två grupperna med 

lägsta och högsta kolhydratinnehåll var 200-500 kcal i ökad energiförbrukning per dag till 

lågkolhydratkostens fördel. 

 

Eslamparast et al. (2017) har också undersökt huruvida kost kan innebära riskfaktorer för att 

utveckla NAFLD. Sammantaget ses att en makronutrientfördelning där en hög 

kolhydratkonsumtion, enkla sockerarter, fett och protein samt lågt fiberintag kan vara 

associerat med risk för NAFLD. Kostmönstret kan beskrivas som “den västerländska dieten”. 

Mekanismerna bakom varför vissa nutrienter påverkar levern är inte ännu helt utforskat. 

En annan riskfaktor i vår västerländska matkultur är småätandet mellan måltider då det setts 

vara en bidragande orsak till steatos (Koopman et al. 2014).  

Vid behandling med viktnedgång är en inte allt för snabb viktminskning viktig. En förvärring 

av inflammationen i levern kan uppstå när viktminskningen uppnår 1,6 kg/vecka. Levern får 

svårt att ta hand om de fria fettsyrorna som frigörs i kroppens perifera vävnader, vilket 

därmed kan leda till en ökad progressionstakt av sjukdomen (Andersen, Gluud, Franzmann  & 

Christoffersen, 1991). 

1.8 Problemformulering 

Slutsatsen Eslamparast et al. (2017) drar, leder fram till att det är kalorireduktion som ger 

remission vid NAFLD. Det motiveras genom det begränsade underlag som finns om olika 

dieter och makronutrientfördelning och dess inverkan på fettlever.  

Samtidigt visar Romero-Gómez et al. (2017) att en kalorireduktion inte är nödvändig om man 

äter enligt Medelhavsdieten. 

I ”Mat vid fetma”(SBU, 2013)  rekommenderas flera olika kostalternativ för viktminskning, 

som i sin tur kan förbättra NAFLD. 

En viktnedgång kan vara svår att bibehålla under en längre period (Kruger, Blanck & 

Gillespie, 2006), samtidigt som den 5%-10% viktnedgång (World Gastroenterology 

Organisation, 2012) som behövs för att minska leverns lipidinnehåll, kan vara svår att uppnå. 

https://aasldpubs-onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Browning%2C+Jeffrey+D
https://aasldpubs-onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Weis%2C+Brian
https://aasldpubs-onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Davis%2C+Jeannie
https://aasldpubs-onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Satapati%2C+Santhosh
https://aasldpubs-onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Merritt%2C+Matthew
https://aasldpubs-onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Malloy%2C+Craig+R
https://aasldpubs-onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Burgess%2C+Shawn+C
https://www.zotero.org/google-docs/?haFDPy
https://www.zotero.org/google-docs/?haFDPy
https://www.zotero.org/google-docs/?haFDPy
https://www.zotero.org/google-docs/?haFDPy
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Ingen review har i dagsläget jämfört interventioner med olika makronutrientfördelning och 

kostmönster för att se hur dessa påverkar utfallet av steatos. Om ett bättre utfall kan härledas 

till en justering av makronutrienter och särskilda kostmönster är det av intresse att förmedla 

den kunskapen. 

En förbättrad kunskap hos dietisten om de alternativ som finns vid behandling av NAFLD kan 

troligen erbjuda olika fördelar för patienten, vilket kan göra det lättare för denne att följa det 

kostråd som patienten är mest tilltalad av.   

NAFLD är ett ämne som behöver studeras mer sett till relevans i nutid, då förekomsten ökar 

runt om i världen. Mycket forskning inom ämnet har publicerats på senare tid, där olika 

kostinterventioner utöver kalorirestriktion och medelhavskost studerats. Det vetenskapliga 

arbetet har ännu inte sammanställts, genererat riktlinjer eller införlivats i kliniskt arbete. En 

litteraturgenomgång av det material som finns är angeläget. 

1.9 Syfte  
Att genom en litteraturgenomgång kartlägga aktuell kunskap inom nutritionsbehandling av 

NAFLD. Detta för att i förlängningen stärka dietistens roll i behandlingen genom en mer 

specifik kostintervention än det generella rådet viktnedgång.  

1.10 Frågeställning 

- Finns det skillnader i minskningen av lipider i levern vid olika kostmönster? 

- Spelar makronutrientfördelningen någon roll för utfallet eller är det enbart en 

kalorireduktion som leder till resultat? 

2. Metod  

2.1 Utformning av studien 

För denna scoping review har de guidelines som beskrivs i Preferred Reporting Items of 

Systematic reviews and Meta-Analyses, PRISMA (Tricco et al., 2018) använts för att följa en 

studerad och accepterad metod. Mer specifikt har PRISMA Extension för Scoping Reviews 

checklista använts. Den återfinns i sin helhet i bilaga 1. Den här studien följer dessa steg för 

scoping reviews främst för att värna om forskningstransparensen, men delvis också för att det 

inte finns en exakt vedertagen metod hur scoping reviews är utformade, och riktlinjerna kan 

därmed vara till stöd för utformningen.  

Metoden som PRISMAs riktlinjer bygger på, och genomförs i den här studien, följer en 

sexstegsmodell som är framtagen av Arksey och O´Malley (2005). Där är det sjätte steget en 

konsultationsövning som är valfritt att utföra. Det steget skulle ta för lång tid, och är därför 

inte ett alternativ för den här studien.  

Till skillnad från en systematisk  litteraturgenomgång där varje studie bedöms 

kvalitetsmässigt via GRADE för att säkerställa evidensgraden för resultatet, ska en scoping 

review behandla så många artiklar det går inom ämnet oavsett studiekvalitet. Syftet är att 

identifiera de kunskapsluckor som finns för att få en uppfattning om vad som behöver 

studeras mer och studiedesign för interventioner blir därmed mindre viktigt.  En systematisk  

litteraturgenomgång kan därefter genomföras om underlaget bedöms relevant. 

Ämnet för denna studie har avgränsats till att behandla makronutrienter och kostmönster, men 

inte mikronutrienter, fettkvalitet, enstaka livsmedel eller andra kostrelaterade ämnesgrupper 

som i dagsläget också studeras vid NAFLD. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?dz9sRE
https://www.zotero.org/google-docs/?dz9sRE
https://www.zotero.org/google-docs/?dz9sRE
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2.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier är  

● endast artiklar skrivna på engelska 

● som mest 10 år gamla 

● refereegranskade 

● vuxna över 18 år 

 

 Exklusionskriterier är  

● co-morbiditet, förutom tillstånd inom metabola syndromet såsom diabetes typ 2, högt 

blodtryck, högt kolesterol och insulinresistens, då dessa ofta är sammankopplade med 

NAFLD 

● artiklar med djurförsök 

● artiklar som inte inkluderar en kostintervention  

● översiktsartiklar  

 

Översiktsartiklar och metaanalyser exkluderades då dessa till stor del bidrar till 

bakgrundsinformationen och vi i denna genomgång vill fokusera på nya resultat som kan 

bidra till ytterligare förståelse. Risk finns också att de artiklar som inkluderats i denna studie 

också finns med i en reviewartikel, och att den studiens data då kommer med flera gånger. 

Översiktsartiklar kan dessutom innehålla felaktigheter i slutsats och referat som bidrar till 

bias. 

2.3 Datainsamling 

Litteratursökningar genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. En sökning av gjorda 

eller pågående litteraturgranskningar om NAFLD gjordes i Cochrane Database of systematic 

reviews. Där finns inga nyare översiktsartiklar som behandlar NAFLD med diet som 

intervention, sedan 2011. I samband med detta gjordes en sökning i Cochrane Library för att 

undersöka om ytterligare underlag fanns att inkludera. 

Även artiklar identifierade genom andra källor, såsom referenser i översiktsartiklar, vilka 

bedömdes vara relevanta för studien inkluderades. 

En Cross Referenssökning gjordes av inkluderade artiklar, vilket inte resulterade i ytterligare 

medtagna artiklar. 

2.4 Artikelsökning 

MeSH-termer användes vid sökning i PubMed. Dessa var “NAFLD/Diet therapy”. 

Avgränsningar gjordes med “Humans” och “Published in the last 10 years” samt “Clinical 

trial”. 

Sökorden i Scopus var “hepatic”, “steatosis”, “diet”, “nafld” och “intervention” begränsat till 

åren 2009-2018. Då PubMed sökning gjorts för artiklar kopplade till medicin uteslöts dessa ur 

denna sökning. Även artiklar inom ämnesområdet Agricultural and Biological Sciences  och 

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics exkluderades. Artiklar med orden "Animal 

Experiment" och "Animal" uteslöts också.  

I en andra sökning alternerades sökorden i databaserna, och då användes orden “hepatic”, 

“steatosis”, “diet”, “nafld” och “intervention” i PubMed, där avgränsning gjordes med 

“Humans” och “Published in the last 10 years”.  

Sökorden “nafld” och “diet therapy” matades in som Keywords i Scopus med begränsning till 

åren 2009-2018, samt exkludering av studier som handlade om djur, barn eller var 

översiktsartiklar. Full sökhistorik ses i tabell 1 och exakta begränsningar i Scopussökning 

redovisas i tabell 2. 
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För komplettering gjordes en sökning i Cochrane Library med sökorden “Non-alcoholic Fatty 

Liver Disease” med och utan MeSH descriptor och med begränsningar på publikationsår 

2018, vilket gav 126 träffar. 24 träffar granskades på abstractnivå. Fyra artiklar valdes ut att 

läsas i sin helhet. Tre av dessa uteslöts då de ej bedömdes relevanta för inkludering, och 

redovisas i bilaga 2, och en artikel inkluderades. 

 

 

Tabell 1. Sökhistorik 

Datum Databas Sökord// Booleska 

sökord 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa i 

fulltext 

Urval 

2018-11-09 Pubmed nafld/diet therapy 97 72 7 5 

2018-11-20 Scopus hepatic AND steatosis 

AND diet AND  nafld 

AND intervention 

2 2 1 1 

2018-11-29 Pubmed hepatic AND steatosis 

AND diet AND nafld 

AND intervention 

48 39 5 2 

2018-11-29 Scopus nafld diet therapy 97 29 4 0 

2018-12-05 Cochrane 

Library 

nafld 126 24 4 1 

2018-12-13 Manuell 

sökning 

Andra källor, 

exempelvis referenser 

och Cross Ref 

3 3 3 1 

  TOTALT 

ARTIKLAR 

373 169 24 10 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Limits - exakta ord använda vid sökning i Scopus 

Scopus 2018-11-20 

KEY (hepatic  AND steatosis  AND diet  AND nafld  AND intervention)  AND    EXCLUDE  SUBJAREA ,  

"MEDI" ,  "AGRI" ,  "PHAR"  AND  LANGUAGE, "Chinese"   AND  EXCLUDE  EXACT KEYWORD ,  

"Animal Experiment"  AND   "Animal" 

Scopus 2018-11-29 

KEY (nafld  AND diet  AND therapy)   AND   LIMIT-TO EXACT KEYWORD ,  "NAFLD" och "Diet 

Therapy"    AND  EXCLUDE  EXACT KEYWORD ,  "Review" ,  "Animals" "Animal" , "Animal Model", 

"Mouse" ,  "Animal Tissue" ,  "Rat"  "Mice""Animal Cell" och "Child"  

 

2.5 Databearbetning 

Artiklar som identifierades under sökningen i Pubmed och Scopus (n=244) inkluderades eller 

exkluderades baserat på genomläst titel eller abstract. Artiklar identifierade i Cochrane 

Library (n=126) behandlades på samma sätt. Inkluderade artiklar (n=28) fördes in i 
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referensprogrammet Zotero för dublettkontroll. Fyra artiklar identifierades som dubletter och 

avfördes. Artiklar identifierade genom andra källor såsom referenser till reviewartiklar (n=3) 

lästes i sin helhet för inklusion alternativt exklusion. Av dessa tre inkluderades en artikel. Se 

figur 1 för utfall. 

 

 
Figur 1. Flödesschema för sökning- och gallringsprocess enligt PRISMA (Preferred Reporting 

Items of Systematic reviews and Meta-Analyses) 

2.6 Granskning av relevans  

Granskningen av relevans och kvalitet för de artiklar utvalda för läsning i fulltext har 

genomförts med granskningsmall för relevans utarbetad av Statens Beredning för medicinsk 

Utvärdering (SBU), se bilaga 3. Den innehåller 12 frågor, och ett svar som besvarades med ett 

ja, bedömdes utgöra ett poäng. Granskningen gjordes separat av de två författarna och 

sammanfogades sedan för gemensam bedömning och konsensus. Artiklar med relevanspoäng 

från och med åtta och under uteslöts efter överläggning mellan författarna om vad som 

utgjorde tillräcklig relevansnivå för att tas med i studien. Artiklar som av andra orsaker, 

exempelvis exklusionskriteria ej i överensstämmelse med studien, avlägsnades. 

Uteslutningsorsaker av artiklar som lästs i sin helhet samt relevansgranskats och därefter 

exkluderats, redovisas i bilaga 2. De artiklar som inkluderats efter lämplighetsbedömning 

redovisas i tabell 3. Dessa artiklar har alla relevanspoäng mellan 10 och 12 av 12, enligt 

SBU:s granskningsmall för relevans. 
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2.7 Val av utfallsmått 

För adekvata utslag på studiens resultat är det angeläget att undersöka relevanta utfallsmått. 

Som tidigare diskuterats, finns en mängd olika tekniker att använda sig av, vilket kan göra det 

svårt vid jämförelser av varierande studier.  

De utfallsmått som granskas närmare och utgör underlag för resultatet är: 

 

● Vikt och midjemått 

● IHL 

● AST och ALT  

● HOMA-IR 

● HbA1c/faste-P-glukos 

● Kolesterol  

 

Vikt och midjemått är väsentligt att mäta, då dagens rekommendation är viktnedgång. Detta 

är mindre aktuellt i de studier där deltagarna ska vara viktstabila men kan ändå indikera en 

trend upp eller ner. Minskning av IHL, leverfett, utgör en grundläggande del i regression av 

NAFLD. Att en minskning sker är det som önskas uppnå med interventionen. AST och ALT 

är markörer för leverskador, och kan indikera status på leverns histologi. 

HOMA-IR är ett mått på insulinkänslighet i levern. Graden av insulinresistens är direkt 

kopplat till mängden fett i levern, och är därför en av de viktigaste markörerna. 

Då bättre värden på HbA1c, vilket är mått på långtidsblodsocker, eller faste-P-glukos värdet, 

ger minskad belastning på levern, är de enheterna också tillämpliga att undersöka. Kolesterol, 

mätt som TC (totalkolesterol), HDL (high density lipoprotein) , VLDL/LDL (very low density 

lipoprotein/low density lipoprotein)och TG (triglycerider) påvisar också förbättringar i 

metabola syndromet, vilket även ger utslag på NAFLD. 

 

Av ovan valda utfallsmått, kan vissa förändringar av livsmedelsval leda till förbättrade värden. 

Viktminskningen blir större och går snabbare den första tiden när energifördelningen av 

kolhydrater sänks och fett höjs (SBU, 2013). Ett minskat intag av snabba kolhydrater visar 

förbättring på HbA1c och faste-P-glukos (Wang, Xia, Zhao, & Zhang, 2015) samt TG 

(Feinman, Vernon, & Westman, 2006). HDL höjs när snabba kolhydrater som potatis och ris 

ersätts med grönsaker (Feinman, Vernon, & Westman, 2006) och VLDL/LDL minskar när 

mättat fett byts mot enkel- och fleromättade fetter (Shepherd, Packard, Grundy, Yeshurun, 

Gotto & Taunton, 1980). 

2.8 Etiska överväganden och refereegranskning 

Under arbetet med granskningen av de utvalda artiklarna har hänsyn också tagits till om den 

bakomliggande forskningen bedrivits korrekt avseende etiska frågor, enligt SBU:s kapitel om 

etiska och sociala aspekter (SBU, 2014). 

Viktiga frågor har varit om deltagarna i studierna varit informerade och godkänt medverkan, 

och om studierna blivit godkända enligt exempelvis etiska kommittéer. Av 24 studier var 23 

etiskt godkända och även refereegranskade. Den studie som inte överensstämde med 

inkluderingskriteriet refereegranskad, och inte heller redovisade etiskt godkännande, 

exkluderades, och redovisas i bilaga 2. 

 

 

 

 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1751991814001272?via%3Dihub#!
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Tabell 3. En översikt av inkluderade forskningsartiklar 

Författare/år Titel Design  Urval Syfte 

1. Bezerra Duarte et al., 2014, ”Hypocaloric  

High-Protein Diet Improves Clinical and Biochemical 
Markers in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver 

Disease (NAFLD)”. 

Prospektiv klinisk studie 48 deltagare Hur hypokalorisk högproteinkost 

påverkar vid NAFLD 

2. Kani et al., 2014, ”Effects of a Novel Therapeutic 

Diet on Liver Enzymes and Coagulating Factors in 
Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease”. 

Randomiserad parallell 

klinisk studie 

45 deltagare Hur lågkalori, lågkolhydrat och 

sojadiet  påverkar leverns lipidprofil 

3. Mardinoglu et all., 2018,  ”An Integrated 

Understanding of the Rapid Metabolic Benefits of a 

Carbohydrate-Restricted  
Diet on Hepatic Steatosis in Humans”. 

Intervention 10 deltagare Vilken effekt lågkolhydrat har på 

patienter med fetma och NAFLD 

4. Markova et al., 2017 ”Isocaloric Diets High in 

Animal or Plant Protein Reduce Liver Fat and 

Inflammation in Individuals With Type 2 Diabetes”. 

Prospektiv studie 37 deltagare Se effekten av isokalorisk 

högproteindiet på steatos. 

5. Misciagna et al., 2017, ”Effect of a Low Glycemic 
Index Mediterranean Diet on Non-Alcoholic Fatty 

Liver Disease. A Randomized Controlled Clinici 

Trial”. 

Dubbelblindad RCT 90 deltagare Hur  Low Glycemic Index 
Mediterranean Diet påverkar NAFLD-

score 

6. Otten et al., 2016, ”Strong and Persistent Effect on 
Liver Fat with a Paleolithic Diet during a Two-Year 

Intervention”. 

RCT 41 deltagare Undersöka förändring av fettlever 
genom jämförelse av paleo och 

lågfettdiet. 

7. Pérez-Guisado och Muñoz-Serrano, 2011,   
”The Effect of the Spanish Ketogenic Mediterranean 

Diet on Nonalcoholic Fatty Liver Disease”. 

Prospektiv pilotstudie 14 deltagare Undersöka ALT-förändringar genom 
Spanish Ketogenic Mediterranean 

Diet 

8. Properzi et al., 2018 ”Ad Libitum Mediterranean and 

Low-Fat Diets Both Significantly Reduce Hepatic 
Steatosis” 

Prospektiv RCT 48 deltagare Jämföra medelhavskost med 

lågfettdiet ad libitum, i förhållande till 
leversteatos. 

9. Razavi Zade et al., 2016 ”The Effects of DASH Diet 

on Weight Loss and Metabolic Status in Adults with 

Non-Alcoholic Fatty Liver Disease”. 

RCT 60 deltagare Vilken effekt DASH-kost har på 

NAFLD 

10. Ryan et al., 2013, ”The Mediterranean Diet 
Improves Hepatic Steatosis and Insulin Sensitivity in 

Individuals with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease”. 

Randomiserad cross-over 
studie 

12 deltagare Hur mycket medelhavskost påverkar 
leversteatos jämfört med lågfett-

högkolhydratkost. 

Totalt antal deltagare:    (n=405)  

    

 

 

3. Resultat 

3.1 Artikelöversikt 
Tio artiklar mötte inklusions- och exklusionskriterier för denna litteraturgenomgång. För 

information om enskild artikel och intervention se tabell 4. Tabell 5 visar resultaten för en 

enklare jämförelse studier emellan samt kommentar om interventionen. 

 
Av de tio artiklarna använde sig tre av en hypokalorikost, en kalorireduktion, i interventionen. 

Två studier använde sig av isokalorikost, ett beräknat energibehov, för att bibehålla 

viktstabilitet hos deltagarna och i resterande fem interventioner fick studiedeltagarna äta ad 

libitum, efter behag. Se tabell 5 för närmare information. 
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I de granskade artiklarna har kostmönster studerats där Medelhavskost använts i fem 

interventioner, högproteinkost i två interventioner, Paleo i en intervention, DASH i en 

intervention samt en Irakisk kost med sojaprotein i en intervention. Dessutom fungerar ett 

kostmönster likt World Health Organizations (2018) rekommendation eller Nordiska 

näringsrekommendationer (Livsmedelsverket, 2012) som kontrolldiet i sex studier. Dessa 

kontrolldieter benämns även lågfettkost. 

Makronutrientfördelningen har i Medelhavskosterna varierat mellan 4-44 E% kolhydrater, 40-

72 E% fett och 12-24 E% protein då två interventioner varit av ketogen karaktär. För de två 

högproteinkosterna varierar protein mellan 30-35 E%, fett mellan 25-30 E% medans 

kolhydrater ligger på 40 E% för båda. Lågfettkosterna har en makronutrientfördelning mellan 

50-60 E% kolhydrater, 25-30 E% fett och 15-20 E% protein. För enstaka intervention och 

studie, se tabell 4 för närmare information. 

 
Tabell 4. Beskriver de artiklar som ingår i studien. Förändringar i utfallsmått är baserade mot 

baseline inom grupp. 

Studie 1: 

 
Bezerra Duarte et al., ”Hypocaloric High-Protein Diet Improves Clinical and Biochemical Markers in 

Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)” 

Studiedetaljer: São Paulo: Brasilien, 2014,  prospektiv klinisk studie, ingen kontrollgrupp, intervention 75 dagar, n=48, BMI 31.81 ± 4.7 kg/m2, ålder 

48-69 år, diagnostiserad NAFLD via biopsi,  två observations/mättillfällen. 

Intervention: Kalorireducerad högproteinkost. Kvinnor 1200 kcal/dag och män 1400 kcal/dag, ~500 kcal minus ordinarie intag. 

Makronutrientfördelning:  25 E% fett, 35 E% protein, 40 E% kolhydrat. 

Kostmönster:  50% fullkorn, 20 g fiber/dag, 28% mättat fett, 32% fleromättat fett, 40% enkelomättat fett.  

Uppföljning diet: Lagar egen mat, individuellt varannan vecka med dietist, genomgång av menyer, intag, snacks, drycker etc.- dålig följsamhet medförde 
uteslutning från studie. Vanligen sötsug lett till dålig compliance (+ missade möten/provtagningar). 

Utfall på viktnedgång: 0* 

Utfall på midjemått: 0 

Utfall på effektmått: IHL:--- AST/ALT:ns/s HOMA-IR:o HbA1c/faste-P-glukos:s/s Kolesterol:TC s HDL s VLDL s TG s  

 

Studie 2: Kani et al., ”Effects of a Novel Therapeutic Diet on Liver Enzymes and Coagulating Factors in 

Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease” 

Studiedetaljer: Isfahan: Iran, 2014, randomiserad/parallell/kliniskt studie, intervention 8 veckor, n=45, BMI 28.7±2.6 kg/m2, ålder 43-53 år, 

diagnostiserad NAFLD, , två observations/mättillfällen. 

Intervention: Lågkaloridiet med lågkolhydratinriktning och sojaintag. 200-500 kcal lägre än dagsbehov. 

Makronutrientfördelning:  1: 55 % kolhydrater, 30% fett och 15%  protein  

2: 45 % kolhydrater, 35% fett och 20% protein 

3: som nr 2 men med 30g animaliskt protein utbytt mot 30g sojabönor. 

Kostmönster:  Irakisk mat. 

Uppföljning diet: Lagar egen mat, en dags matdagbok redovisas varannan vecka. 

Utfall på viktnedgång: 1: ~3 kg 2: ~3,5 kg 3:~4 kg 

Utfall på midjemått: 1:---  2:---  3:--- 

Utfall på effektmått: 1:IHL:--- AST/ALT: s/s HOMA-IR: --- HbA1c/faste-P-glukos:--- /---Kolesterol: TC s HDL s VLDL ns TG s 

2:IHL:--- AST/ALT: s/s HOMA-IR:---  HbA1c/faste-P-glukos: ---/---Kolesterol: TC s HDL s VLDL ns TG s 

3:IHL:--- AST/ALT: s/s HOMA-IR:---  HbA1c/faste-P-glukos:---/--- Kolesterol: TC s HDL s VLDL ns TG s 

 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/topics/medicine-and-dentistry/carbohydrate
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/topics/medicine-and-dentistry/protein
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Studie 3: Mardinoglu et al., ”An Integrated Understanding of the Rapid Metabolic Benefits of a Carbohydrate-

Restricted Diet on Hepatic Steatosis in Humans” 

Studiedetaljer: Göteborg: Sverige, 2018, interventionsstudie, ingen kontrollgrupp, intervention 14 dagar, n=10,  ålder 50-58 år, BMI 34.1±1.2 kg/m2, 

diagnostiserad NAFLD, 7 observations/mättillfällen + uppföljning 1-3 månader efter interventionens slut. 

Intervention: Isokalorisk lågkolhydratkost med ökat proteinintag, ~ 3100 kcal/ dag för viktstabilitet, vid viktnedgång ökades energiintaget. 

Makronutrientfördelning:  4 E% kolhydrater, 72 E% fett och 24 E% protein. Baselinekost: 40 E% kolhydrater, 42 E% fett och 18 E% protein. 

Kostmönster:  Medelhavskost, <23-30 g kolhydrater/dag. 

Uppföljning diet: Matlådor tillhandahölls. Matdagbok och daglig kontakt med dietist för koll av viktstabilitet och compliance till måltider och övriga 

livsmedel/drycker. 

Utfall på viktnedgång: ns 

Utfall på midjemått: 0 

Utfall på effektmått: IHL:-44% AST/ALT:s/ns  HOMA-IR:s HbA1c/faste-P-glukos:-/s Kolesterol: TC - HDL - VLDL s TG s 

 

Studie 4: Markova et al., ”Isocaloric Diets High in Animal or Plant Protein Reduce Liver Fat and Inflammation 

in Individuals With Type 2 Diabetes”. 

Studiedetaljer: Nuthetal: Tyskland, 2017, prospektiv RCT, intervention 6 veckor, n=37, ålder 62-66 år, BMI 30±2 kg/m2 , diagnostiserade med typ 2 

diabetes och NAFLD, 2 observations/mättillfällen 

Intervention: Animalisk högproteinkost (AP) jämförs med växtbaserad högproteinkost (PP), isokalori 

Makronutrientfördelning:  30 E% protein, 40 E% kolhydrater och 30 E% fett i båda grupperna. Vid baseline: 17 E% protein, 42 E% kolhydrater och 41 E% fett. 

Kostmönster:  AP- protein från kött, fisk och mejeriprodukter, ~20 % av protein från växter. 
PP- protein från ärtor och potatis(framtagna specialprodukter), ~28 % av protein från animalier. 

Samma fiberinnehåll i båda grupper och ett lågt GI på kolhydrater. 

Uppföljning diet: Får 50 % av maten, matdagböcker, veckovis kontakt för vikt, hälsa och råd ang. maten. Viktförändringar justerades med +/- energi. 

Utfall på viktnedgång: AP: ns 

PP: ns 

Utfall på midjemått: AP: -2 cm    
PP: -1 cm.  

Utfall på effektmått: AP:  IHL:-48% AST/ALT: ns/ns HOMA-IR:--- HbA1c/faste-P-glukos:---/--- Kolesterol:---  

PP:  IHL:-36% AST/ALT: ns/ns HOMA-IR:--- HbA1c/faste-P-glukos:---/--- Kolesterol:--- 

 

Studie 5: Misciagna et al., ”Effect of a Low Glycemic Index Mediterranean Diet on Non-Alcoholic Fatty Liver 

Disease. A Randomized Controlled Clinici Trial”. 

Studiedetaljer: Castellana Grotte:Italy, 2017, RCT, intervention 6 månader, n=90, ålder <30-79 år, BMI: 3st <24,9 kg/m2, 26st >25- 29,0 kg/m2 och 

69st >30 kg/m2,    3 observations/mättillfällen, 

Intervention: Traditionell Medelhavskost med lågt GI jämförd med WHOs rekommenderade kostmönster. Ad libitum. 

Makronutrientfördelning:  LGIMD: 40 E% fett, 12 E% protein, 44 E% kolhydrater och 4 E% rött vin.  

Kontrolldiet: <30 E% fett, ~50 E% kolhydrater och ~20 E% protein  

Kostmönster:  Medelhavsdiet med lågt GI jämförd med WHOs rekommendation. Båda dieter innehöll <10% mättat fett av det totala fettintaget.  

Uppföljning diet: Skriftlig information om diet, matdagböcker under hela perioden, gruppmöten en gång i månaden. Compliance mätt med The 
Mediterranean Adequacy Index. 

Utfall på viktnedgång: LGIMD :Minskat BMI, större förändring än kontrolldiet. 

Kontrolldiet: Minskat BMI 

Utfall på midjemått: --- 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/topics/medicine-and-dentistry/carbohydrate
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Utfall på effektmått: LGIMD: IHL: s AST/ALT:---/--- HOMA-IR:---HbA1c/faste-P-glukos:---/↓ Kolesterol: TC ns HDL ↑ VLDL--- TG ↓ 

KontrolldietI: IHL: s AST/ALT:---/--- HOMA-IR:--- HbA1c/faste-P-glukos:---/↓ Kolesterol: TC 0 HDL ↓  VLDL--- TG ↓ 

 

Studie 6: Otten et al., ”Strong and Persistent Effect on Liver Fat with a Paleolithic Diet during a Two-Year 

Intervention” 

Studiedetaljer: Umeå: Sverige, 2016, RCT, intervention  2 år, n=41 kvinnor, ålder ~60 år, BMI ~32 kg/ m2, 3 observations/mättillfällen. 

Intervention: Paleolitisk diet (PD) jämförd mot lågfettkost (LFD). Ad libitum. 

Makronutrientfördelning:  PD: 40 E% fett, 30 E% kolhydrater och 30 E% protein   
LFD:25–30 E% fett, 55–60 E% kolhydrater och 15 E% protein. 

Kostmönster:  PD baseras på fisk och skaldjur, magert kött, ägg, nötter, frukt och grönt. Spannmål, mjölkprodukter, baljväxter, salt och socker uteslöts. 

LFD enligt Nordiska näringsrekommendationer. 

Uppföljning diet: Gruppträffar med dietist, 12 ggr. Matlagningsträffar, recept och skriftlig information om respektive diet. 

Utfall på viktnedgång:                     PD: 24 månader: -8kg 

LFD: 24 månader: -5kg 

Utfall på midjemått: PD: 24 månader:  -12cm 
LFD: 24 månader:  - 12cm 

Utfall på effektmått: PD 6 månader: IHL: -65% AST/ALT:---/--- HOMA-IR: s  HbA1c/faste-P-glukos:---/ns Kolesterol: TC s HDL ns LDL s TG s 

PD 24 månader: IHL: -48% -AST/ALT:---/--- HOMA-IR: ns HbA1c/faste-P-glukos:---/ns Kolesterol: TC s HDL s LDLs  TG s 
LFD 6 månader: IHL: -45% AST/ALT:---/---HOMA-IR: f HbA1c/faste-P-glukos:---/0 Kolesterol: TC s HDL ns LDL s TG s 

LFD 24 månader: IHL: -48% AST/ALT: ---/---HOMA-IR: f  HbA1c/faste-P-glukos:---/0 Kolesterol: TC ns  HDL s  LDL ns TG  s 

 

Studie 7: Pérez-Guisado och Muñoz-Serrano, ”The Effect of the Spanish Ketogenic Mediterranean Diet on 

Nonalcoholic Fatty Liver Disease” 

Studiedetaljer: Cordoba: Spanien, Prospektiv pilotstudie, ingen kontrollgrupp, intervention 12 veckor, n=14, 39-43 år, BMI  36.58+–0.54 kg/m2, 

diagnostiserad MS och NAFLD,   två observations/mättillfällen 

Intervention: Spansk ketogen medelhavskost. Ad libitum.  

Studiedeltagarnas tidigare kost innehöll >50 E% kolhydrater. 

Makronutrientfördelning:  Ketogen kost 

Kostmönster:  Max 30 g kh/dag i form av gröna grönsaker och sallad, >30 ml olivolja/dag, 200-300 ml rödvin/dag, protein obegränsat men fisk minst 4 
lunch och middags dagar/vecka, +multivitamintablett och extra kalcium 

Uppföljning diet: Ketonmätning varje morgon 

Utfall på viktnedgång:   ungefär -14kg (~12%)    

Utfall på midjemått: ungefär -16cm (~13,5%) 

Utfall på effektmått: IHL: s AST/ALT: s/s  HOMA-IR:--- HbA1c/faste-P-glukos:---/s Kolesterol: TC s  HDL s  LDL s TG s 

 

Studie 8: Properzi et al., ”Ad Libitum Mediterranean and Low-Fat Diets Both Significantly Reduce Hepatic 

Steatosis”. 

Studiedetaljer: Perth: Australien, 2018,  RCT, intervention 12 veckor, n=48, 44-64 år, RCT,  diagnostiserad NAFLD (MRS), 2 
observations/mättillfällen 

Intervention: Medelhavskost jämförd med lågfettkost. Ad libitum. 

Makronutrientfördelning:  MD: 40 E% kolhydrater, 35 E%‐40 E% fett (<10% mättat) och 20 E% protein. 

LFD: 50 E% kolhydrater, 30 E% fett ( <10% mättat) och 20 E% protein. 

Kostmönster:  Medelhavskost jämförd med lågfettkost baserad på National Health and Medical Research Council och American Heart Association 

Dietary recommendations. Alkohol tillåtet i båda grupperna (~6 g). Samma fiberinnehåll i båda dieterna, 40g. 

Uppföljning diet: Kontakt med dietist, skriftlig information om diet, recept och listor med livsmedelsförslag, recall intervju om matvanor. 
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Utfall på viktminskning: MD: –2.1 [±2.5] kg, 2.3%.  

LFD: –1.6 [±2.1] kg, 2.1%. 

Utfall på midjemått: MD: -2,5 cm.   
LFD: -4 cm. 

Utfall på effektmått: MD: IHL:  –32.4 %  AST/ALT:--- /s HOMA-IR: 0 HbA1c/faste-P-glukos: s/ns Kolesterol: TC s  HDL 0 LDL 0 TG s 

LFD: IHL: –25.0%  AST/ALT:--- /s HOMA-IR: 0  HbA1c/faste-P-glukos: ns/ns Kolesterol: TC ns HDL ns LDL 0 TG ns 

 

Studie 9: Razavi Zade et al., ”The Effects of DASH Diet on Weight Loss and Metabolic Status in Adults with 

Non-Alcoholic Fatty Liver Disease”. 

Studiedetaljer: Kashan: Iran, 2016, RCT, intervention 8 veckor, n=60, ålder 25–75 år, BMI > 25 kg/m2, diagnostiserad NAFLD (ultraljud), 2 

observations/mättillfällen 

Intervention: Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) jämförs med kontrolldiet. Hypokalori 

Makronutrientfördelning:  DASH: 52–55 E% kolhydrater, 16–18% protein och 30% fett 

Kontrolldiet: 52–55 E% kolhydrater, 16–18% protein och 30% fett 

Kostmönster:  DASH designades för att innehålla mycket frukt, grönsaker och fullkorn, mejeriprodukter med låg fetthalt samt låg andel mättat fett, 
kolesterol, raffinerat spannmål och sötsaker. Natrium enligt <2400 mg/dag.  

Kontrolldieten innehöll dubbelt så mycket av enkla sockerarter, hälften så mycket av nötter, frön och baljväxter samt mer spannmål utan 

krav på fullkorn. 

Uppföljning diet: Information med dietist innan intervention, telefonsamtal 1 ggr/vecka, matdagbok vid 4 tillfällen, utbyteslistor, menyer 

Utfall på viktminskning: DASH: −3.8 ± 2.2 kg   
Kontroll: −2.3 ± 1.7 kg    

Utfall på midjemått: DASH: −4.2 ± 1.9 cm    

Kontroll: −2.6 ± 1.7 cm 

Utfall på effektmått: DASH: IHL s AST/ALT: s/s HOMA-IR: s HbA1c/faste-P-glukos:---/--- Kolesterol TC s HDL s VLDL s TG s  

Kontroll: IHL s AST/ALT: ns/ns HOMA-IR: ns HbA1c/faste-P-glukos:---/--- Kolesterol TC ns HDL 0  VLDL ns TG ns  

 

Studie 10: Ryan et al., ”The Mediterranean Diet Improves Hepatic Steatosis and Insulin Sensitivity in 

Individuals with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease” 

Studiedetaljer: Melbourne: Australien, Randomiserad Cross-over studie, intervention 6+6+6 veckor, n=12, ålder 41-69 år, BMI 32+/-4,2 kg/m2,  

biopsidiagnostiserad NAFLD, 4 observations/mättillfällen 

Intervention: En cross-over studie mellan Medelhavskost och lågfett-högkolhydratkost med 6 veckors mellanrum. Ad libitum. 

Makronutrientfördelning:  MD: 40 E% fett, 12 E% protein, 44 E% kolhydrater och 4 E% vin. 
LF/HCD: 30 E% fett, 50 E% kolhydrater och 20 E% protein. Alkohol tillåtet, samma nivå som MD. 

Kostmönster:  Traditionell Medelhavskost och lågfett-högkolhydrat enligt the Australian National Heart Foundation. Alkohol < 8g/dag i båda grupper. 

Uppföljning diet: 70% av maten tillhandahölls med matlådor, möte med dietist 2 ggr/vecka, matdagbok, recept, 2-veckorsmeny. 

Utfall på viktminskning:  MD -1.0 ± 0.5 kg  

LF/HCD -2.4 ± 0.6 kg 

Utfall på midjemått:     MD -2 cm 

LF/HC -1,5 cm 

Utfall på effektmått: MD: IHL:- 39%AST/ALT:---/ns HOMA-IR: s HbA1c/faste-P-glukos:---/--- Kolesterol: TC--- HDL ns VLDL--- TG ns 
LF/HC: IHL:- 7%  AST/ALT:---/ns  HOMA-IR: ns HbA1c/faste-P-glukos:---/--- Kolesterol: TC--- HDL 0 VLDL--- TG 0 

* 0=ingen skillnad, f=försämring 
ns=ingen signifikant förbättring  
s=signifikant förbättring 
---=ej mätt 
↓=värde som sjunkit men inte redovisas som signifikant eller ej  
↑=värde som stigit men inte redovisas som signifikant eller ej 
Måtten är presenterade som medelvärden. 
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Tabell 5. Resultat och författarnas sammanfattande bedömning av studierna 

Hypo- 

kalorisk 

Iso- 

kalorisk 

Ad libitum Resultat Kommentar 

1. Bezerra 

Duarte et al., 

2014 

  AST/ALT:ns/s HOMA-IR:o HbA1c/faste-P-
glukos:s/s  

Kolesterol:TC s HDL s VLDL s TG s  

Viktnedgång 0 
Midjemått 0 

I studien gick 46% upp i vikt och 44% gick ner i vikt, 10% 
viktstabila. De förändringar på gruppnivå som blev 

signifikanta härrör från de som minskat i vikt, ev. 

viktstabila. Svårt att avgöra vad som skapat förbättring 
annat än viktnedgång genom kalorirestriktion. 

2. Kani et al., 

2014 

  1: AST/ALT: s/s   

Kolesterol: TC s HDL s VLDL ns TG s 

Viktnedgång: ~3kg 

2:  AST/ALT: s/s  

Kolesterol: TC s HDL s VLDL ns TG s 

Viktnedgång: 3,5kg 
3: AST/ALT: s/s  

Kolesterol: TC s HDL s VLDL ns TG s 

Viktnedgång: ~4kg 

Visar att viktminskning leder till förbättrade effektmått. 

Svårt att avgöra vad som ger resultat annat än 

kalorireduktion med viktminskning som följd. 

Makronutrientfördelning mellan grupp 1 och de andra två 

ger inte så stora skillnader grupperna emellan. 

Störst förändring sågs i grupp 3 på AST och minst 
förändring sågs på TG i grupp 1. Gruppen som inkluderade 

soja hade högre BMI vid baseline, dock sågs inga stora 

skillnader på minskningen av BMI grupperna emellan. 
Grupp 3 minskade 0,5 kg/m2 mer än de andra två, med en 

total BMI minskning på 1,5 kg/m2. 

 3. Mardinoglu 

et al., 2018 

  

 IHL:-44%  

AST :s 
HOMA-IR :s  

Faste-P-glukos: s  

Kolesterol: VLDL s TG s 
Viktnedgång: ns 

Midjemått: 0 

Studien tittar endast på makronutrientfördelning och inte 

viktminskning. Matlådor ökar möjligheten till compliance 
och rätt energifördelning. 

Uppföljning 1-3 månader efter intervention på “vanlig” 

diet ses ökat lipidinnehåll liknande baseline, fungerar som 
kontrolldiet liksom baseline data. Därutöver ses en 

förbättrad tarmflora som ger en ökad folatproduktion och 

ökat serumfolat. 

 4. Markova et 

al.,  2017 

 AP: IHL:-48%  
AST/ALT: ns/ns  

Viktnedgång: ns 

Midjemått: -2cm 
PP: IHL:-36%  

AST/ALT: ns/ns  

Viktnedgång: ns 
Midjemått: -1cm 

Visar förbättring utan kalorirestriktion. 
Liknande kolhydratmängd som MD och fetthalt likt 

lågfettkost.  Minskning av fettmassa och ökning av fettfri 

massa i båda grupperna. 
Signifikant minskning av BMI i båda grupper AP: −0.8  ± 

0.1 kg/m2, PP: −0.5 ± 0.1 kg/m2  trots en ambition om 

viktstabilitet. 

  5. Misciagna et 

al., 2017 

LGIMD: IHL: s  

Faste-P-glukos ↓ 

Kolesterol: TC ns HDL ↑ TG ↓ 

Viktnedgång: Minskat BMI 
Kontrolldiet: IHL: s 

Faste-P-glukos: ↓  
Kolesterol: TC 0 HDL ↓ TG ↓ 

Viktnedgång: MInskat BMI 

Visar att förbättringar kan ske utan kalorirestriktion. 

Ojämn BMI fördelning mellan grupperna. 

Redovisar utfall på ett sätt som gör det svårt att jämföra 
förbättringar med andra interventioner. 

  6. Otten et al.,  

2016 

PD 6 månader: IHL: -65% HOMA-IR: s  
Faste-P-glukos: ns  

Kolesterol: TC s HDL ns LDL s  TG s 

PD 24 månader: IHL: -48%  HOMA-IR: ns 
Faste-P-glukos: ns  

Kolesterol: TC s HDL s LDL s TG s 

Viktnedgång: 24 månader: -8kg 
Midjemått: 24 månader:  -12cm 

LFD 6 månader: IHL: -45% HOMA-IR: f 

Faste-P-glukos: 0 
Kolesterol: TC s HDL ns LDL s TG s 

LFD 24 månader: IHL: -48% HOMA-IR: f  

Faste-P-glukos: 0  
Kolesterol: TC ns  HDL s  LDL ns TG  s 

Viktnedgång: 24 månader: -5kg 

Midjemått: 24 månader: -12cm 

Båda dieterna medför viktminskning utan restriktioner av 
kalorier. 

Svårt att få deltagarnas att äta efter E%,      

Protein:kolhydrater:fett. Saknat E% ev. alkohol.  
0 m  PD:17:46:33   LFD: 17:45:35 

6 m.       23:29:44              19:48:32 

24 m.     22:34:40              17:43:34 
Ref.       30:30:40               15:55–60:25-30 

Minskning av LDL och TG var större i PD. 

Mindre minskning av fettfri massa i LFD. 
Studien inkluderade endast kvinnor efter menopaus, 

eventuellt kan hormonförändringar inverka på sämre 

insulinkänslighet (Otten et al. 2016). 
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Hypo- 

kalorisk 

Iso- 

kalorisk 

Ad libitum Resultat Kommentar 

  7. Pérez-Guisado 

& Muñoz-

Serrano, 2011 

IHL: s  

AST/ALT: s/s   

Faste-P-glukos: s  
Kolesterol: TC s  HDL s  LDL s TG s 

Viktnedgång: ungefär -14kg (~12%)  

Midjemått: ungefär -16cm (~13,5%) 

Viktnedgång utan kalorireduktion, ~1,2 kg 

viktnedgång/vecka, bra att inte det går fortare. 

Saknar mer precis makronutrientfördelning. 
100% blev fri från MetS diagnosen, hos 21% försvann 

steatosen fullt ut och hos 93% av deltagarna förbättrades 

värdena signifikant.  
OBS, alla deltagare har vid studiens slut fortfarande BMI 

>30 kg/m2 

  8. Properzi et al., 

2018 

MD: IHL:  –32.4 %   

AST/ALT: /s  
HOMA-IR: 0 

HbA1c/faste-P-glukos: s/ns  

Kolesterol: TC s  HDL 0 LDL 0 TG s 

Viktnedgång: –2.1 [±2.5] kg (~2.3%) 

Midjemått: -2,5 cm 

LFD: IHL: –25.0%   
AST/ALT: /s  

HOMA-IR: 0   

HbA1c/faste-P-glukos: ns/ns  
Kolesterol: TC ns HDL ns LDL 0 TG ns 

Viktnedgång: –1.6 [±2.1] kg (~ 2.1%) 

Midjemått: -4 cm. 

Förbättringar i båda grupper utan kalorirestriktion, kanske 

kan tillskrivas den förbättrade kolhydratkvalitén och 
minskning av enkla sockerarter. 

Lägre andel kolhydrater i MD kanske bidrar till 

minskningen av TG och  HbA1c. 

9. Razavi Zade 

et al., 2016  

  DASH: IHL s  
AST/ALT: s/s  

HOMA-IR: s 

Kolesterol TC s HDL s VLDL s TG s  
Viktnedgång: −3.8 ± 2.2 kg 

Midjemått: −4.2 ± 1.9 cm 

Kontroll: IHL s  

AST/ALT: ns/ns 

HOMA-IR: ns  

Kolesterol TC ns HDL 0  VLDL ns TG ns 
Viktminskning: −2.3 ± 1.7 kg 

Midjemått: −2.6 ± 1.7 cm 

Kostmönstret DASH innehåller  mindre enkla sockerarter 
och mer fullkorn, baljväxter, frön och nötter; livsmedel 

som också ses fördelaktiga i Medelhavskosten. 

En större minskning av leverfett sågs i DASH, 
kontrollgruppen hade till skillnad mot DASH fortfarande 

20% av deltagarna kvar i den grupp med högst infiltration 

leverfett. 

  10. Ryan et al., 

2013 

MD: IHL: -39% 

ALT: ns  
HOMA-IR: s  

Kolesterol:  HDL ns  TG ns 

Viktnedgång: -1.0 ± 0.5 kg 
Midjemått: -2 cm 

LF/HC: IHL:- 7%   

ALT: ns  HOMA-IR: ns  
Kolesterol: HDL 0  TG 0 

Viktnedgång: -2.4 ± 0.6 kg 

Midjemått: -1,5 cm 

Ett annat  studieupplägg som visar hur snabbt kroppen 

återgår till sämre förutsättningar då mätvärdena efter wash-
out perioden återgick till första baseline värden.  

     

 

 

 

 

3.2 Resultatgenomgång 

I nio av tio artiklar innehöll interventionerna en lägre andel kolhydrater i förhållande till 

WHOs (2018) rekommendation. I sex av dessa ( Bezerra Duarte et al., 2014, Mardinoglu et  

al., 2018, Markova et al., 2017, Otten et al., 2016, Pérez-Guisado & Muñoz-Serrano, 2011 

och Properzi et al., 2018) låg andelen kolhydrater från 4 E% till 40 E% och i tre artiklar (Kani 

et al., 2014, Misciagna et al., 2017 och Ryan et al., 2013) ~45E%. I den tionde artikeln 

(Razavi Zade et al., 2016 ) var kolhydratinnehållet 52 E%-55 E%.  
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Alla interventioner inklusive kontrollgrupper förbättrade något eller flera av de utfallsmått 

som valts att representera förbättring av NAFLD i denna scoping review. 

De sex kontrolldieter (Kani et al., 2014; Misciagna et al., 2017; Otten et al., 2016; Properzi et 

al., 2018; Razavi Zade et al., 2016 & Ryan et al., 2013) som hade en energifördelning på <30 

E% fett, >50 E% kolhydrater och 15-20 E% protein påvisade mindre effekt på utfallsmått än 

interventionsdieterna i studierna. I Misciagna et al. (2017) minskade HDL och i studien av 

Otten et al. (2016) försämrades HOMA-IR på denna kosthållning. Däremot visades en mindre 

förlust av fettfri massa i den kontrolldieten.  

 

Tre interventioner (Bezerra Duarte et al. 2014; Kani et al., 2014 & Razavi Zade et al., 2016) 

använde sig av en hypokalorikost utöver en förändring i kostmönstret. Förändringar över de 

åtta och tio veckor interventionerna pågick sågs i en viktminskning på <6 kg, förbättrad 

lipidprofil samt förbättrade AST/ALT värden. Dietary Approaches to Stop Hypertension- 

DASH (Razavi Zade et al., 2016), förbättrade även IHL och HOMA-IR medan 

högproteinkosten (Bezerra Duarte et al., 2014) förbättrade HbA1c/faste-P-glukos.   

 

Fem studier redovisar minskning av IHL i % och har en E% av kolhydrater som ligger mellan 

4 E% och 44 E% (Mardinoglu et al., 2018; Markova et al., 2017; Otten et al., 2016; Properzi 

et al., 2018 & Ryan et al., 2013). I dessa studier minskade leverns lipidinnehåll mellan 32%-

65%. I tre kontrolldieter (Otten et al., 2016;  Properzi et al., 2018 & Ryan et al., 2013) med 

~50 E% kolhydrater minskade leverns lipidinnehåll med 7%, 25% respektive 48%. 

 

I de två studier där man eftersträvat viktstabilitet (Mardinoglu et al., 2018 & Markova et al., 

2017) har  studiedeltagarna behövt öka energiintaget för att inte gå ned i vikt. 

Kolhydratmängden skiljer sig kraftigt åt, 4 E% respektive 40 E%, men båda interventionerna 

minskar lipidinnehållet i levern. Den ketogena kosten minskar 44% under två veckor och 

högproteinkosten 48% respektive 36% under sex veckor. I interventionen med högprotein 

(Markova et al., 2017), sker den större förbättringen i den grupp som får en kost som 

innehåller en högre andel animaliskt protein.  

 

I de fem interventioner (Misciagna et al., 2017; Otten et al., 2016; Pérez-Guisado & Muñoz-

Serrano, 2011; Properzi et al., 2018 & Ryan et al., 2013) där energiintaget har varit ad libitum 

ses en minskning i vikt och midjemått hos alla. I de två Medelhavskosterna (Properzi et al., 

2018 & Ryan et al., 2013) är viktminskningen <4 kg och midjemåttets minskning <4 cm <3 

månader. Med den Paleolitiska kosten (Otten et al., 2016) sågs en viktnedgång vid 24 

månader på 8 kg och ett minskat midjemått med 12 cm. Dessa förbättringar sågs också i 

kontrollgruppen med lågfettkost. Liknande förbättringar hade den Spanska ketogena 

Medelhavskosten ( Pérez-Guisado & Muñoz-Serrano, 2011) efter tre månader.  

   

Medelhavskosten visar signifikanta förbättringar av IHL i alla fem interventioner  

(Mardinoglu et al., 2018; Misciagna et al., 2017; Pérez-Guisado & Muñoz-Serrano, 2011; 

Properzi et al., 2018 & Ryan et al., 2013), även om liten eller ingen viktnedgång skett. I den 

Spanska ketogena Medelhavskosten (Pérez-Guisado & Muñoz-Serrano, 2011) sker en 

viktminskning på 14 kg ad libitum under tre månader samt att ASAT, ALAT, faste-Pglukos, 

TC, HDL, LDL och TG förbättrades signifikant utöver IHL.  

Fem förbättrade utfallsmått ses i den ketogena interventionen av Mardinoglu et al. (2018) 

utöver IHL på två veckor.  
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Övriga interventioner med Medelhavskost förbättrade utfallsmåtten signifikant med en till 

fyra utfallsmått över en tidsperiod på sex veckor till tolv månader. 

Spannmål och socker är livsmedel som tas bort i en ketogen kost. 

 

Både det Paleolitiska kostmönstret (Otten et al., 2016) och animalisk högproteinkost utan 

kalorirestriktion (Markova et al., 2017) minskade IHL med 48%. Förbättring av lipidprofilen 

samt vikt och midjemått ses endast på den Paleolitiska kosten. Proteinmängden är densamma i 

båda kosterna och kolhydraterna har ett lågt GI. Spannmål, socker, mjölkprodukter, baljväxter 

och salt uteslöts i den Paleolitiska kosten.  

 

Gemensamt för Medelhavskost (SBU, 2013), Paleolitisk kost (Otten et al., 2016) och DASH 

(Razavi Zade et al., 2016), är ett högt innehåll av frukt och grönsaker, fisk och skaldjur, 

enkel- och fleromättade fetter samt att livsmedel är mindre processade än de som förekommer 

i den västerländska matkulturen. Medelhavskost, Paleolitisk kost och DASH är alla låga på 

eller utan mejerifett.  

4. Diskussion 

4.1 Inledning 
Denna litteraturgenomgång indikerar att en kalorireducerad kost med viktnedgång som följd 

inte är nödvändig för att förbättra situationen vid NAFLD. Istället kan en justering av 

makronutrientfördelningen med en minskad mängd kolhydrater och en ökad mängd fett 

tillämpas. Ett kostmönster där kolhydrater har ett lågt GI och mättade fetter hålls låga till 

förmån för enkel- och fleromättade fetter har visat sig fördelaktigt. Det kan innebära att 

potatis byts mot rotfrukter och vitt ris byts mot fullkornsris samt att smör och grädde minskar 

till förmån för raps- och olivolja. I underlaget för denna studie ses också att en stor andel 

grönsaker, rotfrukter, frukt och bär, fisk och skaldjur är gynnsamt samt att 

spannmålsprodukter och livsmedel innehållande socker bör hållas lågt. 

4.2 Metoddiskussion 

Valet av metod för den här studien kan diskuteras, men motiveringen att använda sig av en 

scoping review är att det saknas en utförlig sammanställning av de studier som redogör för 

effektiva makronutrientsfördelningar och kostmönster i behandling av fettlever. 

Syftet är att presentera ett underlag som inte adresserats på det här sättet förut, vilket leder till 

nya forskningsförslag för att komma tillrätta med det växande problemet med NAFLD. 

 

Metoden som genomförs i den här studien följer den sexstegsmodell som är framtagen av 

Arksey och O´Malley (2005), och utformats som riktlinjer i PRISMA. De tre första stegen 

behandlar uppsatsens utformning och metod, och används här för avgränsningar i 

diskussionen. 

 

Identifiera forskningsfråga 

Eftersom en c-uppsats har en tidsbegränsning har forskningsfrågan definierats till att behandla 

relevanta interventionsstudier, och därför är även ett relevanspoängtest utfört på de 

inkluderade artiklarna. Scoping review är en kvalitativ metod, och forskningsfrågan får vara 

bredare, men i den här studien har urvalskriterierna smalnats av, medan forskningsfrågan 

fortfarande ska reflektera syftet med studien. Urvalskriterierna utarbetades under arbetets 

gång, vilket medfört att frågeställning, kriterier, sökningar och resultatsammanställningar 

omprövats ett flertal gånger. 

 



25 

 

Identifiera relevanta studier genom databassökning 

Tre databaser användes för att få tillgång till så många artiklar som möjligt. Trots detta kan 

artiklar gått förlorade genom att titlar och sammandrag inte speglat innehåll relevant. Det är 

också möjligt att ytterligare artiklar existerar i andra databaser. Även sökorden och deras 

sammansättning kan ha format en snedvridning i funna artiklar. Det gjordes dock ett flertal 

test av olika sökord och formationer innan de slutgiltiga orden tillämpades. Användning av 

MeSH-termer bör ha breddat sökningen till förbisedda möjliga sökord.  

 

Studier utifrån inklusions- och exklusionskriterier 

Kriterierna för inklusion och exklusion har bearbetats under uppsatsskrivningen. Från början 

exkluderades normalviktiga med NAFLD, men dessa sågs förekomma i studier som i övrigt 

möter forskningsfrågan, vilket medförde att BMI-begränsning inte bibehölls. Artiklar som 

behandlade barn valdes bort i syfte att begränsa uppsatsen, vilket medför att studier som tittar 

på till exempel söta drycker kan ha försvunnit, som kanske hade stärkt våra slutsatser från de 

artiklar vi inkluderat. Andra kostmönster (inte bara i stort sett Medelhavskosten) hade kunnat 

komma upp i sökningarna, då andra kostmönster som innehåller en kost tilltalande för barn 

kanske studerats. Bortfall av artiklar som inte mött studiens kriterier kan ha bidragit med 

disparat fakta, men det kan inte tas hänsyn till i den här studien, utan får bli underlag för 

ytterligare studier. 

Urvalskriterierna kan även vara orsak till andra begränsningar i studien, då de kan ha gjort 

artikelsökningen ensidig på ett icke förutsägbart sätt. I stort är inklusions- och 

exklusionskriterierna som använts utvalda med tanke på forskningsfråga samt den tidsperiod 

en kandidatuppsats disponerar. 

4.3 Resultatdiskussion  
I dagsläget finns ingen mer etablerad behandling av NAFLD än viktnedgång som visat sig 

fördelaktigt för en minskning av leverns lipidinnehåll (World Gastroenterology Organisation, 

2012). Viktnedgång kan uppnås genom ett flertal kostinterventioner där SBU (2013) lyfter 

fram måttlig lågkolhydratkost, strikt lågkolhydratkost, kost med lågt glykemiskt index, 

lågfettkost, högproteinkost samt medelhavskost. Det framhålls dessutom att energiintaget 

måste vara lägre än förbrukad energi.  

I denna scoping review har artiklarna som ligger till grund för resultatet behandlat 

makronutrientfördelning som stämmer mot måttlig och strikt lågkolhydratkost, lågfettkost och 

högproteinkost. Kostmönster har jämförts i kost med lågt glykemiskt index och 

Medelhavskost. Dessutom inkluderades tre artiklar med kostmönstret Paleolitisk kost, DASH 

och Irakisk kost utan och med sojaprotein. Paleolitisk kost kan dessutom ses som måttlig 

lågkolhydratkost eller högproteinkost medans DASH makronutrientfördelning stämmer 

överens med en lågfettkost. Den Irakiska kosten med eller utan sojaprotein har en 

makronutrientfördelning som befinner sig mellan måttlig lågkolhydratkost och lågfettkost. Se 

tabell 4 för närmare information. 

Den stora skillnaden i detta artikelunderlag mot SBUs (2013) rekommendation om 

energiunderskott för att uppnå viktnedgång, är att i sju av tio artiklar finns ingen 

energirestriktion. Detta ger en ny bild av hur en eventuell viktnedgång kan åstadkommas och 

om en viktnedgång behövs för att förbättra NAFLD.  

 

De kontrolldieter som förekommit vid interventionerna har följt de rekommendationer som 

finns om en sund kosthållning enligt WHO (2018) och Nordiska näringsrekommendationer 

(Livsmedelsverket, 2012), eller haft en liknande makronutrientfördelning.  

Förbättringarna av utfallsmåtten för kontrolldieterna är till större delen färre än för 

interventionerna och kan därmed indikera att andelen kolhydrater har en viss betydelse för att 
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minska leverns lipidinnehåll. I två fall försämrades dessutom värden. Det finns därmed 

anledning att framhålla de övriga kostalternativen som SBU (2013) föreslår vid 

viktminskning framför lågfettkosten. 

Dessa resultat stämmer inte med Yki-Järvinens (2015) slutsats att en ökning av fett i levern 

sker av lågkolhydrat-högfettkost och en sänkning av fettinlagring av högkolhydrat-lågfettkost. 

Tittar man närmare på de studieresultat som slutsatsen grundar sig på ser man generellt 

mycket små förändringar av IHL i de sex interventionerna. 

Endast en intervention till fördel för högre kolhydratandel var signifikant medans två 

interventioner med fördel för högre fettandel var signifikanta. 

Dessutom var båda minskningarna av IHL större i interventionerna med högre fettandel. 

Utifrån dessa resultat kan slutsatsen i Yki-Järvinens review ses mindre säker. 

 

Tre interventioner (Bezerra Duarte et al.; 2014, Kani et al., 2014 & Razavi Zade et al., 2016) 

med ett minskat energiinnehåll, utöver själva kostinterventionen, inkluderas i denna scoping 

review. Interventionerna bekräftar att viktnedgång genom kalorireduktion som 

rekommenderad behandling ger förbättrade utfallsmått (World Gastroenterology 

Organisation, 2012). Däremot begränsar kalorirestriktionen vilka slutsatser man kan dra av 

interventionerna då ett kaloriunderskott i sig ger en viktminskning som därmed förbättrar 

utfallsmåtten. Detta ses tydligt i Bezerra Duarte et al.s (2014) intervention med 

högproteinkost där de 44% som minskade i vikt var de som förbättrade utfallsmåtten. 

Interventionen visar dessutom att en kalorireduktion inte alltid leder till viktminskning.  

Av dessa tre kalorireducerade kostinterventioner har kostmönstret DASH (Razavi Zade et al., 

2016) uppnått flest förbättringar på de valda utfallsmåtten. Makronutrientfördelningen är 

likvärdig en lågfettkost och har den högsta andelen kolhydrater av de tre interventionerna. 

Vanligen ger en lägre andel kolhydrater fördelar som större viktminskning (SBU, 2013) samt 

en höjning av HDL och en minskning av TG då snabba kolhydrater byts ut mot grönsaker och 

rotfrukter (Feinman, Vernon & Westman, 2006). Ett kostmönster enligt DASH (Sacks et al., 

1995) har ett lågt intag av raffinerat spannmål och socker och en hög andel fullkorn och 

grönsaker. Man kan därmed tänka att kolhydratkvalitet och ett lågt GI har betydelse för de 

förbättrade värdena då andelen kolhydrater är hög.  

   

Erfarenheten av viktnedgång genom kalorireduktion är att det är svårt att upprätthålla  

viktminskningen under längre perioder (Kruger et al, 2006). Att istället förändra 

makronutrientfördelning och till viss del livsmedelsval torde kunna förenkla och förbättra 

compliance till kostbehandlingen då man slipper fundera på kaloriinnehåll och mängder. 

Från det nära sambandet med hjärt- och kärlsjukdom har teorin tillkommit att 

Medelhavskosten även kan vara fördelaktig vid NAFLD (Anania, Perla, Olivero, Pacifico & 

Chiesa, 2018). Medelhavskost (SBU, 2013) har en makronutrientfördelning med lägre andel 

kolhydrater och högre fetthalt än lågfettkosten samt ett kostmönster som kan jämföras med 

det som rekommenderas i Nordiska näringsrekommendationer (Livsmedelsverket, 2012). I 

denna scoping review utgör hälften av underlaget någon form av Medelhavskost.  

 

I de fem interventionsstudierna med Medelhavskost (Mardinoglu et al., 2018; Misciagna et 

al., 2017; Pérez-Guisado & Muñoz-Serrano, 2011; Properzi et al., 2018 & Ryan et al., 2013) 

har alla fått äta utan kalorireduktion.  

I Mardinoglu et al.s (2018) ketogena intervention önskades viktstabilitet för att undersöka 

vilka förbättringar som härstammade från kosten och inte en eventuell viktnedgång. Därför 

beräknades det dagliga energibehovet för deltagarna så de inte skulle tappa i vikt. Deltagarna i 

studien minskade trots energiberäkning ofrivilligt i vikt och fick öka sitt energiintag. 

https://www.zotero.org/google-docs/?taHCzS
https://www.zotero.org/google-docs/?taHCzS
https://www.zotero.org/google-docs/?taHCzS
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 I den andra ketogena interventionen med Spansk Medelhavskost (Pérez-Guisado & Muñoz-

Serrano, 2011) fick deltagarna äta ad libitum. Deltagarna minskade i genomsnitt 14 kg på 12 

veckor. Båda studierna tyder på att en viktminskning kan inträffa spontant utan att minska 

kostens energiinnehåll när kolhydrater hålls på en låg nivå och fett fyller upp för 

energibehovet. En ketogen variant av Medelhavskost ses uppnå fler signifikanta förbättringar 

på utfallsmåtten än enbart traditionell Medelhavskost. Dessutom kan det ske på så kort tid 

som två veckor (Mardinoglu et al., 2018). Förbättringarna är inte heller kopplade till en 

“normalvikt” då interventionens deltagare (Mardinoglu et al., 2018) förblev viktstabila vid 

BMI 34 kg/m2 och alla deltagarna i den Spanska ketogena Medelhavskosten ( Pérez-Guisado 

& Muñoz-Serrano, 2011) fortfarande hade ett BMI över 30 kg/m2 vid studiens slut, men blivit 

friskförklarade från MetS. Vid behandling får man då ha i åtanke att inte förlita sig på vikt, 

BMI eller midjemått som indikator för NAFLD som är en del i verktyget FLI. 

 

När en så stor viktnedgång inträffar, som för deltagarna i den Spanska ketogena 

Medelhavskosten ( Pérez-Guisado & Muñoz-Serrano, 2011), börjar det närma sig gränsen för 

att en skadlig påverkan på levern kan ske (Andersen, Gluud, Franzmann  & Christoffersen, 

1991). Att i det läget öka mängden kolhydrater med lågt GI kan vara nödvändigt. Utifrån 

underlaget i denna scoping review kan det anses säkert och inte påverka IHL negativt, baserat 

på övriga interventioner med högre E% kolhydrater och dess positiva utfall.  

 

En ketogen kost kan däremot tänkas medföra sämre compliance då kostmönstret starkt skiljer 

sig från den västerländska dieten. Att helt utesluta spannmål och socker kan kanske fungera 

under en kortare intervention för att uppnå en snabb förbättring av hälsan, men många mår 

troligen psykiskt bra av att så småningom få återinföra en del av dessa livsmedel igen. Detta 

kan vara ett led i en livsstilsförändring där spannmålsprodukter väljs med fullkorn och lågt GI 

och socker inkluderas sparsamt. 

 

Att en större viktminskning inte är nödvändig för att minska mängden lipider i levern ses i de 

fem interventioner där minskning av IHL redovisas i % (Mardinoglu et al., 2018; Markova et 

al., 2017; Properzi et al., 2018; Otten et al., 2016 &  Ryan et al., 2013). Viktminskningen är 

från icke signifikant till -2 kg och visar på minskat IHL med 32%-48%. Det stödjer Romero-

Gómez,  Zelber-Sagi, & Trenell (2017) slutsats att kostmönster med minskad kolhydratmängd 

och andra livsmedelsval har effekt på leverns lipidinnehåll. Deras review behandlar endast 

Medelhavskost, i denna scoping review ses också liknande förbättring av lipidinnehåll för 

animalisk och växtbaserad högproteinkost (Markova et al., 2017). 

 

Viktnedgång och tendenser till viktnedgång ses i alla interventioner där energiintaget är ad 

libitum eller isokalorisk. Som Ebbeling et al. (2018) påvisar i sin studie medför ett minskat 

kolhydratintag en ökad energiförbrukning. Det är troligen detta som leder till en spontan 

viktminskning utan kalorirestriktion i dessa fall.  

Även om förbättringar av IHL kan ske utan viktnedgång så är det möjligt att både fysiska och 

psykiska fördelar som minskad värk i knän eller minskat skuldbeläggande av sig själv 

infinner sig hos patienten vid en spontan viktminskning. Detta medför ett ökat välmående och 

förbättrad livskvalitet, trots sekundär intention.  Att minska den totala mängden kolhydrater 

samt använda sig av kolhydrater med ett lågt GI kan därför vara positivt i flera avseenden. 

 

Det är inte alla med NAFLD som är överviktiga och då är det inte aktuellt att initiera en 

viktminskning. Att se över kostens sammansättning bör i det fallet prioriteras.  

Det kostmönster som är mest studerat är Medelhavskosten, men flera komponenter som ingår 

i Medelhavskosten återfinns även i Paleolitisk kost och DASH. Till dessa hör en hög andel 
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frukt och grönsaker, fisk och skaldjur samt enkel- och fleromättade fetter. Dessutom är det 

vanligt att livsmedlen är mindre processade, har ett lägre GI och innehåller mindre socker 

(SBU, 2013; Otten et al., 2016 & Razavi Zade et al., 2016). 

En kost med ett högre intag av protein kan också vara ett alternativ för att förbättra NAFLD. 

Antingen som en Paleolitisk kost eller en kost med högre andel protein och förslagsvis 

kompletterande livsmedel som också återfinns i och rekommenderas från Medelhavskosten. 

Proteinet kan härstamma både från animalier och växter men det finns inga starka belägg 

utifrån Markova et al.s (2017) enda intervention för vad som är effektivast på IHL då båda 

grupper förbättrar sina värden. 

 

Att förbättra NAFLD kan ske på kort tid med en riktad insats mot kolhydratmängd och 

livsmedelsval. Nästan lika snabbt försvinner förbättringarna om man återgår till de gamla 

kostvalen. Detta syns i de två interventioner (Mardinoglu et al., 2018 & Ryan et al., 2013) där 

en uppföljning skett fyra till tolv veckor efter intervention. 

För patienter med NAFLD blir det viktigt att långsiktigt förändra kostens sammansättning. 

Med ökad kunskap om behandlingsalternativ har dietisten större möjlighet att förmedla  en 

hållbar behandlingsplan anpassad för patienten. 

4.4 Styrkor och svagheter 
Då förändringar av uppsatsen skett under arbetets gång för att förbättra och förtydliga syftet 

samt förfina inriktningen av ämnet, har det funnits möjlighet att trots en bred samling artiklar 

forma en struktur som är hanterbar.  

Styrkan i detta arbetssätt är att resultatet och svaret på forskningsfrågan blir tydligare och mer 

målfokuserat, och det därmed blir lättare att tolka och förstå utfallet. En brist kopplat till detta 

skulle kunna vara eventuell snedvridning av det insamlade materialet till förmån för 

författarnas partiskhet och färgning av materialet. Formuleringen av forskningsfrågan, även 

om den bearbetats senare, kan ha haft betydelse för insamling och bearbetning av data. 

 

Utöver de begränsningar, brister och fördelar som behandlats tidigare angående 

frågeställning, urval och insamling av data, finns det även andra områden i studien som bör 

analyseras angående adekvat metod och korrekt tillvägagångssätt. 

Tidsperspektivet för en c-uppsats utformar en snäv struktur att förhålla sig till. Detta gör att de 

ramar som fastställdes för uppsatsen har grundats på den uppfattning och förståelse författarna 

besitter, och möjligtvis inte på absoluta objektiv. 

 

Det har inte utförts någon evidensgranskning av de inkluderade studierna, såsom GRADE 

eller annan kvalitetsbedömning, vilket skulle kunna vara en uppenbar svaghet i studien. Orsak 

till att inte bedöma materialets evidensstyrka är den tillåtande formen av en scoping review. 

Detta blir också till en del i studiens styrka, då insamlat material inte exkluderas på grund av 

bristande utformning eller andra orsaker som inte har betydelse för scopet. För att kompensera 

har en bedömning av relevans gjorts efter godkänd mall (SBU), och därmed har viss 

kvalitetsundersökning genomförts. Granskningen har utförts av de två författarna var för sig, 

vilket bidrar till en mer opartisk bedömning av artiklarna.  

 

De behandlade artiklarna använder olika utfallsmått och varierar även i utförande av studier, 

vilket utgör uppsatsens huvudsakliga svaghet. Det kan göra det svårt att på ett rättvist sätt 

sammanställa och jämföra resultaten. För att ändå få till stånd en god paritet har artiklarna 

grupperats i block avseende kaloriintag, makronutrientfördelning samt kostmönster, vilket 

också svarar mot studiens frågeställning. Dessa grupperingar kan ha påverkat resultatet, och 

en annan indelning kanske hade gett aparta svar.  
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Urvalet av utfallsmått som bedömdes vara mest relevanta för studien kan också ha påverkat 

resultatet, och kan vid en annan värdering av vilka utfallsmått som skulle användas, ha gett 

andra resultat. Styrkan i att flera utfallsmått av disparat karaktär användes, ger också ett 

tydligare och mer korrekt resultat som kan bedömas vara övertygande. De här reflektionerna 

synliggör därmed det omfattande behovet av ytterligare forskning inom området, där alla 

olika aspekter undersöks för att få en enhetlig och adekvat uppfattning om effektiv 

kostbehandling vid NAFLD. 
 

4.5 Uppsatsens resultat i relation till dietistens profession 

Identifiering av forskningsfrågan som relevant för dietistens profession är viktig, då allt fler 

patienter diagnostiseras med fettlever. Frågeställningen tar också hänsyn till svårigheten att gå 

ner i vikt, samt bibehålla viktnedgången, då kalorirestriktion är det vedertagna 

tillvägagångssättet vid behandling av NAFLD i dagsläget.  

Den här studien för fram hypotesen att kalorirestriktion inte är det enda 

behandlingsalternativet. Studiens resultat påvisar att en minskning av kolhydrater och en 

förändring av livsmedelsval ad libitum har god effekt samt att viktnedgång inte är nödvändig 

för att förbättra NAFLD. 

De kostmönster som visade goda resultat i studien är även applicerbara som kostråd i svensk 

sjukvård och kan tillämpas inom ramen för nordisk kosthållning. Medelhavskostens 

fördelaktiga livsmedelsval återfinns även i Den Nordiska kosten som utgår från våra nordiska 

råvaror. Ett exempel är olivoljan från Medelhavsländerna, i Norden finns rapsoljan.   

Förhoppningen är att uppsatsens resultat bidrar till ökat intresse för ytterligare forskning inom 

ämnet, och i förlängningen utmynnar i nationella riktlinjer för nya kostrekommendationer vid 

behandling av NAFLD samt det metabola syndromet. Detta kan i framtiden underlätta och 

förbättra dietistens insats ute i kliniskt arbete, samt patientens upplevelse och utfall av 

sjukdomen. 

5. Konklusion och implikation 

Denna scoping review indikerar att det finns skillnader mellan olika kostmönster gällande 

förbättring av NAFLD. Ett kostmönster med en mindre andel kolhydrater med ett lägre GI 

och en högre andel fett som kommer från enkel- och fleromättade fetter ses vara mer 

fördelaktigt än en lågfettkost. En kost med lägre andel kolhydrater och en högre andel fett kan 

ersätta en kalorireducerad kost för att förbättra NAFLD och även innebära en spontan 

viktminskning. 

Mer forskning på området bör genomföras och ett nästa steg kan vara en systematisk 

litteraturgenomgång av ämnet. 
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