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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Diabetes typ II är ett globalt och nationellt växande hälsoproblem. Lågkolhydratkost har 

väckt debatt i samhället, men har enligt studier resulterat i gynnsamma effekter för patientgruppen. 

Socialstyrelsen rekommenderar måttlig lågkolhydratkost som en av flera primära alternativ till 

kosthållning för patienter med diabetes typ II. 

Syfte Att undersöka diabetessjuksköterskors attityd och kunskap gällande lågkolhydratkost vid 

diabetes typ II.   

Metod Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sju diabetessjuksköterskor inom Uppsalas 

primärvård. 

Resultat Diabetessjuksköterskorna hade observerat positiva effekter i sitt kliniska arbete av 

kolhydratreduktion, men ingen sjuksköterska gav måttlig lågkolhydratkost som rekommendation i 

första hand till patienterna. Farhågor för att lågkolhydratkost, främst orsakat av ett ökat fettintag, 

skulle kunna resultera i en ökning av risken för hjärt-kärlsjukdom eller andra negativa hälsoeffekter 

skildrades. Medvetenheten gällande kostrekommendationer och uppdateringen kring aktuell 

forskning varierade. 

Slutsats Medvetenhet och kunskap gällande lågkolhydratkost som kosthållning vid diabetes typ II 

varierade hos diabetessjuksköterskor inom Uppsalas primärvård. Generellt kunde en negativ attityd 

till lågkolhydratkost urskiljas. För att upprätthålla en evidensbaserad hälso- och sjukvård är det av 

största vikt att diabetessjuksköterskor får möjlighet att inom arbetsplatsen hålla sig uppdaterade om 

aktuella forskningsresultat samt att skapa reflektion kring vilken extern och intern påverkan 

sjuksköterskor kan exponeras för. 
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ABSTRACT 

Background Diabetes type II is an increasing problem on a national and global scale. Low 

carbohydrate diets have created debate in today society, all though it has come to show positive 

effects in studies made on this patient group. In the national guidelines by The National Board of 

Health and Welfare moderate low-carbohydrate diet is described as a primary diet recommendation 

for patients with diabetes type II. 

Aim To investigate the attitude and knowledge of nursing staff towards low-carbohydrate diets as a 

method for patients with diabetes type II to achieve positive health benefits. 

Method Qualitative semi-structured interviews with seven nurses in district health centers in 

Uppsala, Sweden. 

Result The nursing staff had observed health benefits as a result from low-carbohydrate diets in 

their daily clinical work with patient suffering from diabetes type II, yet none of the nurses did 

suggest patients to eat according to this diet. Apprehensions that low-carbohydrate diets, and 

specifically the increased intake of fat, would contribute to an increased risk of heart disease or 

cause other harmful bodily effects over a long period of time were described. The awareness of 

national guidelines and recommendation did vary widely among the nurses. 

Conclusion Awareness and knowledge regarding a low carbohydrate diet when it comes to patients 

with diabetes type II ranged with the diabetic nurses in Uppsala Primary Care. Generally, a negative 

attitude towards low carbohydrate diet could be distinguished. To maintain an evidence-based 

health care, it is important that diabetes nurses have the opportunity to be updated of current 

research and to make reflections on what kind of external and internal influences nurses may be 

exposed to.  
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BAKGRUND 

Diabetes typ II 

Diabetes mellitus är ett stort och växande problem bland befolkningen. Sjukdomen innebär stort 

lidande för patienter och deras närstående samt stora kostnader för samhället. I Sverige har idag 350 

000 - 400 000 personer diagnosen diabetes typ II (Magnusson, 2011). Diabetes typ II är den 

sjukdom som ökar mest i världen och det befaras att sjukdomen kommer öka från 250 miljoner till 

375 miljoner insjuknade personer år 2025 (Agardh & Berne, 2010). 

 

Diabetes typ II innebär en störd glukostolerans som gör att kroppens celler blir mindre känsliga för 

insulin. Det resulterar i att insulinproduktionen som tillverkas inte räcker till och en stor andel av 

sockret i vår föda ansamlas i blodbanan, istället för att komma in i cellerna. Högt blodsocker skadar 

de små blodkärlen och kan på längre sikt resultera i ett flertal svåra sjukdomar. Diabetes typ II är 

den vanligare varianten av diabetes och den uppkommer oftast i vuxen ålder. Det finns genetiska 

komponenter, men framför allt är det en livsstilssjukdom. Övervikt, stress och rökning är några av 

de faktorer som ökar risken för insjuknande. Vid diabetes typ II är kostbehandling en viktig del för 

att hålla sjukdomen under kontroll (Magnusson, 2011). 

 

Majoriteten av individer med diabetes typ II är även drabbade av faktorer som tillsammans benämns 

som det metabola syndromet. Dessa faktorer ökar risken, både tillsammans och var för sig, för hjärt- 

och kärlsjukdom. För att fastställa att en individ lider av det metabola syndromet ska personen vara 

drabbad av bukfetma samt minst två av följande faktorer; förhöjd nivå av triglycerider, sänkt HDL-

kolesterol, förhöjt blodtryck eller förhöjt fasteglukos. Ju fler av komponenterna en individ drabbas 

av, desto högre är risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdom (International Diabetes Federation 

[IDF], 2006). Vid interventioner för patienter med diabetes typ II läggs därför fokus även på 

behandling av blodtryck, lipidrubbningar och vikt, då det är lika viktiga åtgärder som reglering av 

plasmaglukos för patienternas hälsa (Almås, Grönseth & Stubberud, 2011). 

 

Under 1900-talets början rekommenderades inte kolhydratrika livsmedel såsom bröd, ris och pasta 

till personer med diabetes. Orsaken är att dessa livsmedel omvandlas till socker när de bryts ner i 

kroppen och därmed höjer blodsockret. Genom att avstå från dessa livsmedel hålls blodsockret och 

insulinutsöndringen på en normal nivå för de insjuknade patienterna (Eenfeldt, 2011). 

 

Dagens kostråd till patienter med diabetes typ II innefattar ett antal olika kostförslag som enligt 

Socialstyrelsen (2011) har tillräckligt med vetenskaplig evidens. De kostalternativ som 
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rekommenderas är traditionell diabeteskost, även benämnt som tallriksmodellen, traditionell 

diabeteskost med lågt glykemiskt index, medelhavskost och måttlig lågkolhydratkost. Traditionell 

diabeteskost, liksom traditionell diabeteskost med lågt GI, innebär ett dagsintag av 25-35 E% fett, 

15-20 E% protein och 50-60 E% kolhydrater. Skillnader mellan dessa två är vilken sorts kolhydrater 

som intas, då det vid en kost med lågt GI läggs mer fokus på kolhydrater som höjer blodsockret 

långsamt. Socialstyrelsen rekommenderar även medelhavskost, vilket innebär 35-40 E% fett, 15-20 

E% protein samt 45-50 E% kolhydrater. Kosten innehåller rikligt med fisk, baljväxter, grönsaker 

och olivolja. Slutligen rekommenderas likaså måttlig lågkolhydratkost, vars fördelning av 

makronutrienter är 40 E% fett, <20 E% protein och 30-40 E% kolhydrater. Även strikt 

lågkolhydratkost finns beskrivet som kostalternativ, med fördelningen <50 E% fett, <30 E% protein 

och 10-20 E% kolhydrater. Denna kost rekommenderas inte till patienter med diabetes typ II då det 

enligt Socialstyrelsen (2011) saknas evidens. Det beskrivs vidare att eftersom en del patienter väljer 

att äta strikt lågkolhydratkost är det ändå viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen har kunskap om 

vad denna kost innebär samt kan ge evidensbaserad information kring kosten (Socialstyrelsen, 

2011). 

 

Lågkolhydratkost 

Lågkolhydratkost är ett idag välanvänt begrepp och syftar på att mängden kolhydrater i maten 

reduceras. Hur mycket av kolhydratmängden som reduceras beror på vilken inriktning av 

lågkolhydratkost som väljs. Fyra vanligt förekommande varianter av lågkolhydratkost idag är 

paleolitisk kost, LCHF-kost, Atkins-kost och måttlig lågkolhydratkost och i detta arbete ligger 

fokus på dessa typer. Dessa fyra kostalternativ representerar hela skalan av lågkolhydratkost, från 

måttlig till strikt, beroende på vilket kostalternativ som väljs samt hur strikt individen väljer att äta. 

 

Paleolitisk kost, eller stenålderskost som det även kallas, är en kost som baseras på samma föda som 

människans förfäder åt. På denna tid var människorna jägare och samlare och åt en kost som till 

största del bestod av kött - då främst vilt - fisk, grönsaker, rotfrukter, frukt, bär och nötter. 

Livsmedel som bör undvikas är spannmål, mejeriprodukter, raffinerat socker och salt. Att undvika 

tillsatser och äta så ren mat som möjligt är en viktig del i denna kostfilosofi (Livsmedelsverket, 

2009). 

 

LCHF står för Low Carb High Fat och innebär minskad mängd kolhydrater och ökad mängd fett. 

Spannmål och socker utesluts och i stället äts kött, fisk, fågel, ägg, grönsaker som växer ovan jord, 

fullfeta mejeriprodukter, olivolja, rapsolja, kokosolja samt nötter och bär i måttliga mängder. 

Margarin och oljor med höga halter av omega 6 ska undvikas och frukt, mörk choklad och alkohol 
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skall intas sparsamt. Även inom denna kost finns tanken att äta ekologiskt, närodlat och utan 

tillsatser. Andelen kolhydrater i kosten varierar från individ till individ. En normalbygd frisk person 

rekommenderas äta en större andel kolhydrater, cirka 10-20 E% per dag, medan överviktiga 

och/eller personer med diabetes kan uppleva hälsovinster av att äta en strikt form av LCHF, med 

cirka 0-5 E% kolhydrater per dag (Eenfeldt, 2011). 

 

Atkins-kost påminner på många sätt om LCHF. Den största skillnaden är att de reducerade 

kolhydraterna i första hand ersätts med protein i stället för fett. Ytterligare skillnad är att vid Atkins-

kost minimeras kolhydraterna rejält till en början, till ungefär 20 gram per dag. Efter några veckor 

skall andelen kolhydrater öka, dock ändå hållas på en betydligt lägre mängd än vid exempelvis 

tallriksmodellen (Livsmedelsverket, 2009). 

 

Den måttliga variant av lågkolhydratkost som Socialstyrelsen rekommenderar innehåller 30-40 E% 

kolhydrater per dag. Denna kost innehåller kött, fisk, skaldjur, ägg, grönsaker, vegetabiliska 

proteiner, baljväxter, samt fett från olivolja och smör. Denna kost har en positiv inverkan på 

blodsocker, blodfetter och främjar viktnedgång (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Forskning kring lågkolhydratkost vid diabetes typ II 

De senaste åren har det forskats alltmer om lågkolhydratkost. Vid diabetes typ II medföljer ofta det 

metabola syndromet som inkluderar ett antal olika riskfaktorer. Under 2000-talet har effekten av 

lågkolhydratkost på dessa riskfaktorer studerats hos nämnda patientgrupp.  

 

En randomiserad studie från 2008 (Westman, Yancy, Mavropoulos, Marquart & McDuffie) jämför 

blodsockervärden under 24 veckors tid hos 84 deltagare med fetma och diabetes typ II, varav 49 

personer fullföljde studien. Deltagarna tilldelades slumpmässigt antingen en ketogen kost, som är en 

typ av strikt lågkolhydratkost, eller en lågglykemisk kalorireducerad kost. Båda grupperna hade 

tillgång till gruppmöten, kostplan och träningsrekommendationer. I lågkolhydratgruppen kunde 

95,2 % av deltagarna reducera eller eliminera sina antidiabetiska mediciner, medan motsvarande 

siffra för gruppen som åt en lågglykemisk kalorireducerad kost var 62,1 %. Båda kostalternativen 

gav en signifikant förbättring på HbA1c, fasteglukos, fasteinsulin, kroppsvikt och kolesterolvärden. 

Lågkolhydratkost hade dock en mer gynnsam effekt på viktnedgång, HbA1c och kolesterolvärde 

jämfört med lågglykemisk kalorireducerad kost. 

 

I en kvantitativ studie gjord av Hussien et al. (2012) rekryterades 363 patienter från en klinik i 
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Kuwait. Av dessa patienter hade 102 personer diabetes typ II. Under 24 veckor följde de antingen en 

lågkaloridiet (LCD) eller en lågkolhydrat ketogen diet (LCKD). Typ av diet valdes utifrån deras 

preferenser. Vikt, body mass index (BMI), midjemått, blodglukos, hemoglobin, totalkolesterol, 

HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, triglycerider, urinsyror och kreatinin mättes före studiens början 

samt var fjärde vecka under studiens gång. Resultatet visade att båda kostalternativen hade positiva 

effekter på alla parametrar som mättes. Vid jämförelse av de båda alternativen gav LCKD ett 

signifikant bättre resultat på alla parametrar förutom kreatinin, där ingen signifikant skillnad 

påvisades. 

 

År 2010 (Elhayany, Lustman, Abel, Attal-Singer & Vinker) publicerades en prospektiv 

randomiserad interventionsstudie med 191 deltagare med diabetes typ II som under ett års tid fick 

äta antingen traditionell diabeteskost, medelhavskost eller en form av medelhavskost med lägre 

intag av kolhydrater. Deltagarna i gruppen som intog lågkolhydratkost fick signifikant bättre värden 

gällande HbA1c, kolesterol och vikt, i jämförelse med de deltagare som intog traditionell 

diabeteskost eller medelhavskost. 

 

En randomiserad cross-over studie av Jönsson, et al. (2009) studerade under tre månader skillnader 

mellan paleolitisk kost och kostråd från Livsmedelsverket. 13 patienter med kostbehandlad diabetes 

typ II deltog och efter tre månader fick deltagarna byta kost med varandra. Mätningar med fokus på 

HbA1c, vikt, midjemått, blodtryck och serum lipider gjordes före och efter studien. Resultatet 

visade att deltagarna som åt paleolitisk kost fick lägre HbA1c, triglycerider, diastoliskt blodtryck 

samt att vikt och midjemått minskade mer i denna grupp. Även fasteblodsocker och systoliskt 

blodtryck lutade åt att vara mer fördelaktigt i denna grupp. Deltagarna i nämnda grupp uppgav även 

att de fick en bättre mättnadskänsla av paleolitisk kost än när de åt efter Livsmedelsverkets 

rekommendationer. Glukostoleransen var likvärdig för de båda grupperna. 

 

I en annan kvantitativ studie (Haimoto, Iwata, Umegaki & Wakai, 2008), av icke randomiserad 

design, jämförs effekten av kost med måttligt reducerat kolhydratinnehåll (45 % kolhydrater) mot 

en konventionell diet med högt intag av kolhydrater och lågt intag av fett (55-60 % kolhydrater). 

133 patienter med diabetes typ II följdes under två års tid med utvärdering av bl.a. glykemisk 

kontroll, kolesterolvärde och BMI. Båda grupperna minskade i vikt under studien, men i gruppen 

med måttlig lågkolhydratkost var viktminskningen högre. Hos dessa patienter sågs även ett sänkt 

HbA1c, medan den konventionella kosten resulterade i en ökning. Kolesterolvärdet förbättrades 

inom lågkolhydratgruppen, med sänkt LDL-kolesterol och totalkolesterol, till skillnad från gruppen 
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med högt intag av kolhydrater, där motsatt effekt observerades. Gruppen med måttlig 

lågkolhydratkost hade dock betydligt större bortfall under de två åren studien pågick. 

 

En kvantitativ studie från Storbritannien som pågick i tre månader visade att lågkolhydratkost gav 

större viktminskning än kost baserad på nationella rekommendationer hos personer både med och 

utan diabetes typ II (Dyson, Beatty & Matthews, 2007). Ihållande förbättring av vikt och glykemisk 

kontroll visas i retrospektiva kvantitativa studier av Nielsen och Jönsson (2006; 2008), där en grupp 

av överviktiga patienter med diabetes typ II följs upp efter att ha ätit kolhydratreducerad kost i 22 

respektive 44 månader. 

 

I andra studier med kvantitativ metod ses likvärdiga effekter på viktminskning och glykemisk 

kontroll, hos patienter med diabetes typ II, mellan grupper med lågkolhydratkost och lågkalorikost 

(Bradley et al., 2009; Davis et al., 2009; Larsen, et al., 2011; David et al., 2011). Den inverkan 

lågkolhydratkost har på kolesterolvärden varierar från att resultera i en positiv ökning av HDL-

kolesterol (Davis et al., 2009; Davis et al., 2011) till att tyda på en negativ ökning av arteriell 

styvhet (Bradley et al., 2009). 

 

Lågkolhydratkost och risk för hjärt- och kärlpåverkan 

Negativ påverkan på hjärta och kärl är en av farhågorna med lågkolhydratkost som 

Livsmedelsverket (2012) skildrar. De beskriver att den formen av lågkolhydratkost som kallas 

LCHF, på grund av det ökade intaget av mättat fett, höjer de farliga blodfetterna och därmed ökar 

risken för hjärt- och kärlsjukdom. 

 

En systematisk litteraturöversikt och metaanalys (Santos, Esteves, da Costa Pereira, Yancy & Nunes, 

2012) undersöker vilken effekt olika typer av lågkolhydratkost har på riskfaktorer för hjärt- och 

kärlsjukdom och vikt. Litteraturöversikten sammanställer resultaten av 17 randomiserade kliniska 

studier. Litteraturstudien visar att lågkolhydratkost ger en signifikant minskning av kroppsvikt och 

likaså bukomfång, vid 6 till 24 månader. Vidare sågs en minskning av systoliskt och diastoliskt 

blodtryck samt en liten men signifikant minskning i plasmaglukos och plasmainsulin vid fasta. 

Lågkolhydratkost resulterade i ökning av HDL-kolesterol, minskning av triglycerider samt 

minskning av LDL-kolesterol i längre studier från 12-24 månader. I litteraturöversikten jämfördes 

inte lågkolhydratkost med andra kostalternativ, utan med deltagarnas värden vid studiernas början. 

Sammanfattningsvis beskrivs att resultatet visar att lågkolhydratkost har signifikanta positiva 

effekter på kardiovaskulära riskfaktorer och vikt, men att fler studier behövs för att utvärdera  
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effekten på längre sikt. 

 

Som en del av Nurses' Health Study (Halton et al., 2006) undersöks kopplingen mellan 

kolhydratintag och hjärt- och kärlsjukdom hos kvinnor. I den kvantitativa kohortstudien granskades 

82 802 enkäter under 20 år. Deltagarna blev indelade i tio olika deciler utifrån skattning av 

fördelningen av kolhydrater, fett och protein i sin kost. I studien räknades ett dagligt intag <29,3 E% 

av kolhydrater som lågkolhydratkost. Under 20 års tid kunde 1994 fall av hjärt- och kärlsjukdom 

dokumenteras hos kvinnorna. Sjukdomsfallen kopplades därefter samman med vilka deciler de var 

indelade i. Studiens resultat visade att lågkolhydratkost inte var associerat med ökad risk för hjärt- 

och kärlsjukdom. 

 

Motstridigheter gällande lågkolhydratkost 

Sjuksköterskor arbetar idag inom alla delar av svensk hälso- och sjukvården (Jahren Kristoffersen 

& Ottvik Jensen, 2006). Inom primärvården finns det ett stort antal sjuksköterskor som på olika sätt 

specialiserat sig på diabetesvård och har en viktig roll inom både medicinsk behandling och om-

vårdnad. Diabetessjuksköterskorna bör vara väl insatta i senaste forskningsresultat för att kunna 

bedriva evidensbaserad diabetesvård samt ha kunskap om egenvård och förebyggande åtgärder 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2006).  

 

Vad som formar människans inställning och attityd till fenomen är komplext och innefattar flertalet 

olika faktorer. Vilket sätt sjukvårdspersonal väljer att ge information och råd gällande livsstilsfak-

torer kan vara kopplat till vårdpersonalens egen livsstil (Lobelo, Duperly & Frank, 2008). Den per-

sonlighet, som är ett resultat av karakteristiska tankar, upplevelser och beteendemönster, som varje 

sjuksköterska besitter, påverkar också interaktionen med patienter och hur information väljs att ges 

(Harris Kalfoss, 2011).  

 

Personliga åsikter hos sjuksköterskor är dock inte relevanta då svensk sjukvård bör baseras på bästa 

vetenskapliga evidens (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2012). Även Social-

styrelsen (2005) beskriver att avgörande för sjuksköterskans kompetens är förmågan att söka och 

använda evidensbaserad kunskap inom sitt yrkesutövande. 

 

Trots att Socialstyrelsen har godkänt måttlig kolhydratkost för behandling vid diabetes typ II, finns 

det inom vården ett stort motstånd och okunskap inom detta område (Eenfeldt, 2011). 

Livsmedelsverket (2012) benämner strikt lågkolhydratkost som en ”extremdiet” med potentiella 
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biverkningar i form av trötthet, illaluktande andedräkt, obstipation och ökade blodfetter. Strikt 

lågkolhydratkost beskrivs som en bantningsmetod som kan vara skadlig för individen om 

kosthållningen fortgår under en längre period, då inga långsiktiga studier finns. Dock nämner 

Livsmedelsverket vidare att lågkolhydratkost vid diabetes kan ge bättre insulinkänslighet och 

därmed bättre blodsockerkontroll. 

 

Socialstyrelsen (2011) rekommenderar måttlig lågkolhydratkost som ett av fyra 

förstahandsalternativ för kostbehandling, vid diabetes typ II, men beskriver att det saknas 

vetenskapligt underlag för att rekommendera strikt lågkolhydratkost. År 2005 anmälde två dietister 

läkaren Annika Dahlqvist till Socialstyrelsen för att ha rekommenderat strikt lågkolhydratkost, där 

<10 % av kostens energiinnehåll bestod av kolhydrater med en motsvarande ökning av fett och 

protein, till patienter med diabetes typ II, då de menade att hon äventyrade patienternas hälsa. 

Socialstyrelsen gjorde en utredning och tre år senare delgavs att Dahlqvists rekommendationer 

överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet, dock med reservation för en smal 

vetenskaplig bas (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Att både i och utanför arbetslivet mötas av motstridig information påverkar sjukvårdspersonalens 

uppfattning om vilken kunskap och information de ska förmedla till patienterna. Den ambivalens 

och osäkerhet som uppstår riskerar att överföras från personal till patient. 

 

Problemformulering 

Lågkolhydratkost uppmärksammas med jämna mellanrum i media och diskuteras flitigt bland 

forskare, sjukvårdspersonal och allmänheten (Socialstyrelsen, 2011). Även det vetenskapliga 

underlaget och informationen från statliga myndigheter, såsom Livsmedelsverket och 

Socialstyrelsen, kan uppfattas som motstridigt. Detta kan i sin tur skapa svårigheter för 

diabetessjuksköterskor att urskilja vilken information de ska ge till patienter. 

 

Då forskning publicerad under 2000-talet pekar på att det finns fördelar med kolhydratfattig kost för 

patienter med diabetes typ II (Westman, Yancy, Mavropoulos, Marquart & McDuffie, 2008; Hussien 

et al., 2012; Elhayany, Lustman, Abel, Attal-Singer & Vinker, 2010; Jönsson et al., 2009; Haimoto, 

Iwata, Umegaki & Wakai, 2008; Nielsen & Jönsson, 2006; Nielson & Jönsson, 2008; Dyson, Beatty 

& Matthews, 2007; Santos, Esteves, da Costa Pereira, Yancy & Nunes, 2012), eller är ett likvärdigt 

alternativ till andra konventionella kostrekommendationer (Bradley et al., 2009; Davis et al., 2009; 

Larsen et al. 2011; Davis et al., 2011) är det därför av största vikt att undersöka vilken sttityd och 

kunskap som yrkesverksamma sjuksköterskor har avseende lågkolhydratkost som kostalternativ. 
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Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka vilken attityd och kunskap diabetessjuksköterskor inom 

primärvården har om lågkolhydratkost som kostalternativ för patienter med diabetes typ II. 

 

METOD 

Design 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer valdes för att bibehålla flexibilitet och anpassning till 

intervjusituationen (Danielson, 2012). En deskriptiv ansats valdes för att undersöka fenomenet 

lågkolhydratkost och en kvalitativ inriktning användes för att finna det unika i fenomenet, vilket i 

detta fall syftar på diabetessjuksköterskornas attityd till och kunskap om lågkolhydratkost (Polit & 

Beck, 2008).  

 

Urval 

Undersökningsgruppen i studien var sjuksköterskor inom primärvården i Uppsala län med 

vidareutbildning inom diabetesvård, då det främst är dessa som kontinuerligt har kontakt med 

patienter med diabetes typ II. Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval av sju legitimerade 

diabetessjuksköterskor, inom offentlig- och privat primärvård, samtliga kvinnor. Antalet 

sjuksköterskor som deltog bedömdes vara lämpligt för arbetets avsatta tidsram och tillgängliga 

resurser. Detta för att behålla fokus på uppsatsens kvalitet, samt på förberedelse och analys (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Diabetessjuksköterskornas arbetslivserfarenhet inom diabetesvård varierade 

från mindre än ett år till 20 års tid. Samtliga hade något form av vidareutbildning inom diabetesvård.  

 

Arton verksamhetschefer vid offentliga och privata vårdcentraler med geografisk närhet och/eller 

lokala trafikförbindelser till centrala Uppsala kontaktades under arbetets inledande process. 

Urvalsprocessen skedde i två steg, genom att först tillfråga ansvarig verksamhetschef på respektive 

vårdcentral om tillåtelse att ta kontakt med deras diabetessjuksköterska, för att efter deras 

godkännande tillfråga diabetessjuksköterskorna personligen om deltagande i studien. Två 

verksamhetschefer tackade nej, resterande 16 gav tillåtelse att fråga diabetessjuksköterskorna. Åtta 

diabetessjuksköterskor tackade ja till deltagande. En av dessa gav besked först efter att den avsatta 

tiden för intervjuer var förbi och kom därmed inte att medverka i studien. Tre sjuksköterskor 

tackade nej av varierande skäl. Resterande sjuksköterskor svarade inte på förfrågan om deltagande 

under studiens tidsperiod som innefattade totalt sex veckor. 
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Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden bestod av individuella intervjuer med förutbestämda förslag på 

intervjufrågor (se bilaga 1) och kompletterande följdfrågor som formades på intervjuplatsen för 

klargörande av svaren. De första frågorna berörde sjuksköterskans yrkesmässiga bakgrund, för att 

skapa en god och öppen kontakt i början av intervjun. Intervjufrågorna utformades efter arbetets 

syfte med fokus på att vara korta och enkla. Som inledning till intervjuerna ställdes frågor om 

varför diabetessjuksköterskorna valt att arbeta inom diabetesvård, hur länge de arbetat samt vad de 

hade för utbildning, då det kan variera stort. De inledande frågorna inkluderades både för att få 

diabetessjuksköterskorna att känna sig avslappnade och bekväma i intervjusituationen, men även för 

att intresse, arbetslivserfarenhet och vidareutbildning kan vara faktorer som påverkar attityd och 

inställning.   

 

Resterande frågor innefattade definition, uppfattning av kunskap samt vilka källor kunskapen om 

lågkolhydratkost var baserad på. Detta för att erhålla en bakgrund och förståelse för sjuksköterskans 

vidare inställning till fenomenet. Frågorna berörde sjuksköterskans upplevelse av att ge information 

om lågkolhydratkost, kännedom gällande positiva respektive negativa effekter av den nämnda 

kosten samt erfarenhet och upplevelse av patienter med lågkolhydratkost som kosthållning. Vidare 

ställdes frågor om den personliga inställningen och hur individen uppfattade att den generella 

inställningen till lågkolhydratkost inom vården. Som avslut frågades om sjuksköterskan hade några 

fler tankar angående ämnet som hon ville dela med sig av (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna 

spelades in med mobiltelefon för att sedan transkriberas. Intervjuerna transkriberades av den som 

höll i intervjun, för att inte missa de tonfall och ansikts- och kroppsuttryck som utspelades under 

intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2009). Därefter gick den andra författaren igenom den 

inspelade intervjun och transkribering för att ge en objektiv bedömning av att intervjun 

transkriberats korrekt. 

 

Tillvägagångssätt 

Planeringen av intervjustudien utformades utifrån vilken kunskap som eftersträvades, vilket var att 

få inblick i intervjupersonernas typiska erfarenheter av ämnet. Två pilotintervjuer genomfördes för 

att utvärdera valet och förståelsen av intervjufrågorna samt beräkning av tidsåtgång. 

Pilotintervjuerna gav även tillfälle för intervjuarna att samla lärdom genom praktisk tillämpning 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Inledningsvis införskaffades godkännande för genomförande av C-uppsats av 
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primärvårdsdirektören på Uppsala läns folkhälso- forsknings och utvecklingsenhet. Därefter 

kontaktades respektive verksamhetschef via e-post och/eller telefon för förfrågan om tillåtelse för 

utförande av studien samt godkännande om att få ta kontakt med respektive verksamhets 

diabetessjuksköterska/sjuksköterskor. I de förfrågningar som skedde via e-post bifogades ett 

informationsbrev (se bilaga 2) samt den godkända projektplanen. Utifrån verksamhetschefens 

förslag togs kontakt med diabetessjuksköterskorna via e-post och/eller telefon. Dessa fick samma 

skriftliga informationsbrev och projektplan. Muntlig information gavs till diabetessjuksköterskorna 

vid intervjutillfället.  Eventuella frågor från diabetessjuksköterskorna besvarades innan och efter 

intervjuns genomförande. Tidsåtgången för varje intervju planerades till 30-45 minuter och 

varierade i praktiken från 10 minuter till 27 minuter. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Inför studien ansöktes tillstånd hos primärvårdsdirektör för de intervjuer som genomfördes inom 

Uppsala landstings offentliga primärvård. Efter godkännande togs kontakt med verksamhetschef 

samt anställda. För privat primärvård var inget godkännande nödvändigt, utan kontakt togs direkt 

med respektive verksamhetschef. Då studien utfördes på grundnivå inom ramen för 

högskoleutbildning och inte uppfyllde kriterierna enligt gällande lagar och förordningar för 

etikprövning så var granskning av etikprövningsnämnden inte aktuellt (Svensk författningssamling 

[SFS], 2003). Deltagarnas personuppgifter publiceras inte i studiens resultat och hanterades under 

studiens gång konfidentiellt. Samtliga deltagare fick skriftlig (se bilaga 2) och muntlig information 

utformad enligt etikprövningslagen (SFS, 2003). Informationen innefattade en presentation av 

studiens författare, syfte med studien, metod, frivillighet kring deltagande, rättighet att avbryta 

medverkan samt hantering av personuppgifter. 

 

Bearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades för att sedan analyseras med innehållsanalys, enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Analysmetoden valdes för att kunna hantera den relativt stora 

mängden data som studien resulterade i. Varje transkriberad text lästes flertalet gånger av båda 

författarna för att ge en helhetsuppfattning av intervjuns budskap. Skillnader och likheter i textens 

innehåll identifierades, utan att texten togs ur sitt sammanhang (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008). 

 

Varje analysenhet granskades och delades upp i meningsbärande enheter. Dessa enheter 

kondenserades för att förkorta materialet, med fokus på att bevara den ursprungliga kärnan och 
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kvaliteten i texten. Vidare abstraherades enheterna för att beskrivas och tolkas med hjälp av koder, 

som sammanfattade innehållet av varje enhet. Kategorierna skapades med intentionen att vara 

ömsesidigt uteslutande och fullständiga för att ingen enhet skulle falla mellan kategorierna. Inom 

varje kategori identifierades flertalet subkategorier. Under processen gick författarna fram och 

tillbaka mellan analysstegen (Graneheim & Lundman, 2004). Analysarbetet utfördes av författarna 

gemensamt, för att vid oklarheter under arbetets gång kunna diskutera med varandra och 

gemensamt arbeta med texten. 

 

Tre kategorier och nio subkategorier framkom i analysen, med det genomgående temat 

kolhydratreduktion gynnar blodsockerkontrollen men rekommenderas ej. Exempel på 

analysprocessen visas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Analysprocessens gång. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

”Eftersom det är så 

många som vill 

prova det och som 

är intresserade av 

det så skulle jag 

vilja ha mycket mer 

kunskap om det, det 

känner jag att jag 

inte har. Jag hinner 

inte riktigt läsa på, 

och det kanske är 

därför man kör på 

gammalt beprövat.” 

(D1) 

Det finns inte tid 

att uppdatera sin 

kunskap, därför 

kör man på 

gammalt och 

beprövat. Men jag 

vill ha mer 

kunskap eftersom 

många patienter är 

intresserade. 

Otillräckligt 

med tid för 

uppdatering av 

kunskap. 

Kunskap om 

aktuell 

forskning 

Kostrekommendationer 

”Det gäller ju också 

att trivas med 

lågkolhydrat-kost. 

Det brukar jag säga 

om någon väljer 

den här kosten, att 

det är ju också ett 

val att man ska 

tycka att det är okej 

att käka brieost eller 

ägg och bacon till 

frukost, och sopa 

bort frukt och 

grönsaker under 

jord, det här som 

jag tycker är 

Äter man 

lågkolhydratkost 

väljer man bort en 

del livsmedel som 

jag själv aldrig 

skulle vilja välja 

bort. 

Identifikation 

med 

patienterna. 

Privata 

reflektioner 

Påverkan 
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jättegott och aldrig 

skulle kunna 

drömma om att 

sopa bort.” (D5) 

 

RESULTAT 

I resultatet framkom ett tema, tre kategorier och nio subkategorier, se Tabell 2. De tre kategorierna 

är beskrivna under respektive rubrik, med vidare redogörelse efter varje subkategori. Citat har 

använts under varje subkategori för att belysa textens innehåll. Diabetessjuksköterskorna refereras 

till D1-D7. 

 

Tabell 2. Analysresultat. 

Tema Kategori Subkategori 

Kolhydratreduktion gynnar 

blodsockerkontrollen men 

rekommenderas ej 

Kostrekommendationer - Medvetenhet om 

kostrekommendationer 

- Uppfattning om 

lågkolhydratkost 

- Kunskap om aktuell forskning 

Iakttagelser och farhågor 

 

- Hjärt- och kärlpåverkan 

- Rädsla för långsiktiga 

konsekvenser 

- Positiva effekter 

Påverkan 

 

- Påverkan av media 

- Privata reflektioner 

- Uppfattning om generell 

inställning inom primärvården 

 

Kostrekommendationer 

Diabetessjuksköterskorna som deltog i studien beskrev sin medvetenhet om nationella 

kostrekommendationer vid diabetes typ II som varierande. Rekommendationer från Socialstyrelsen 

och Livsmedelsverket berördes och relaterades till uppfattningen om vad aktuell forskning indikerar 

angående lågkolhydratkost. Definitionen av och kunskapen kring lågkolhydratkost beskrevs som 

skiftande. I analysen framkom tre subkategorier: medvetenhet om kostrekommendationer, 

uppfattning om lågkolhydratkost och kunskap om aktuell forskning. 

  

Medvetenhet om kostrekommendationer 

Diabetessjuksköterskorna beskrev en variation i medvetenheten om de kostalternativ för patienter 

med diabetes typ II som Socialstyrelsen rekommenderar. En del diabetessjuksköterskor beskrev att 

de gav rekommendationer enligt Livsmedelsverkets riktlinjer, medan andra nämnde Socialstyrelsen.  
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Ingen av diabetessjuksköterskorna hade som praxis att rekommendera någon form av 

lågkolhydratkost som förstahandsalternativ. 

 

”Hm, jag är ju inte jätteinsatt i vad dessa kostalternativ innebär, måste jag säga. Det är inget jag 

kan på mina fem fingrar.” (D3) 

 

”Lågkolhydratkost har enormt positiva effekter på blodsockret, vilket jag säger mer privat, för jag 

vet att det är så och har erfarenhet av det. Men jag säger tydligt till patienterna att det här inte är 

någon rekommendation som vi bör eller skall använda oss av enligt nationella riktlinjer från 

Socialstyrelsen.” (D5) 

 

En önskan om att patienter med diabetes skulle kunna äta samma mat som friska människor 

skildrades. Dieter, inom vilket lågkolhydratkost inkluderades, var ett uttryck som 

diabetessjuksköterskorna beskrev med negativ klang. Tallriksmodellen togs upp som ett vanligt 

exempel på en god kost för både patienter med diabetes typ II och för friska personer i allmänheten. 

Som diabetessjuk skulle man kunna känna sig som alla andra i samhället genom att äta samma kost, 

med undantag för sockerstinna produkter såsom godis, fikabröd och läsk. 

 

”Nej, egentligen inte här på den här vårdcentralen, för att här är vi ju mera att vi följer 

Livsmedelsverkets rekommendation, och det måste vi ju göra, vi kan inte frångå det och gå på 

massa dieter och rekommendera det.” (D7) 

 

”Kostråden är inga andra kostråd än det som passar dig och mig, som inte har diabetes. Jag 

förespråkar inte några speciella dieter, och ska inte heller göra det.” (D5) 

 

Uppfattning om lågkolhydratkost 

Lågkolhydratkost beskrevs som en kost där en del av kolhydraterna väljs bort. Vilka livsmedel eller 

i vilken mängd detta utfördes i praktiken var dock inte en självklarhet. En del sjuksköterskor 

beskrev en viss osäkerhet gällande definitionen av lågkolhydratkost, medan andra skattade sin 

kunskap som hög. Gällande definitionen av måttlig respektive strikt lågkolhydratkost upplevdes 

gränsen en aning oskarp, men skillnad gjordes mellan lågkolhydratkost med endast reduktion i 

kolhydratprocenten och kostalternativ där den reducerade kolhydratmängden kompenserades med 

ett högre fettintag. Majoriteten av diabetessjuksköterskorna ställde sig positiva till en liten 

nerdragning av kolhydraterna, men ett högre fettintag ansåg de kunde ge väldigt negativa 

konsekvenser. 
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”Ja, jag skulle säga att man tar bort en del av kolhydraterna, att det är den delen man minskar, så 

har jag tolkat det att det är som… Så lite så resonerar jag, när jag försöker få dem att förstå, eller 

att jag också ska förstå, lågkolhydratkosten.” (D6) 

 

Kunskap om aktuell forskning 

En uppfattning om att vetenskapliga studier visar att lågkolhydratkost, främst striktare varianter, är 

farligt fanns hos många av diabetessjuksköterskorna. Om positiva effekter av lågkolhydratkost vid 

diabetes typ II var observerade så var detta ofta effekter som sjuksköterskorna uppmärksammat i sitt 

dagliga kliniska arbete. 

 

”I media vet man ju numera när det gäller Atkins, eller det finns inte så jättemånga studier, men jag 

vet att det finns ett fåtal studier i Amerika som visar att det här fettintaget, och då gäller det 

framförallt riktigt smör och grädde och liknande, att det har börjat visa sig att det inte är bra för 

hjärta och kärl.” (D7) 

 

”Många äter lågkolhydratkost för att de går ner i vikt, men då måste jag säga åt dem att äta mer 

kolhydrater eftersom forskningen visar att det inte är bra att ta bort mycket kolhydrater.” (D3) 

 

Ett behov av att utöka sin kunskap om lågkolhydratkost återgavs hos en del av 

diabetessjuksköterskorna, likaså en vilja att lära sig mer. Andra beskrev inget intresse av att 

fördjupa sin kunskap om lågkolhydratkost och ansåg att övriga kostalternativ fungerade godtyckligt. 

Att hålla sig uppdaterad om aktuell forskning och nya rön inom schemalagd arbetstid beskrevs som 

svårt, då marginalerna i arbetsmiljön kunde vara snäva. 

 

”Eftersom det är så många som vill prova det och som är intresserade av det så skulle jag vilja ha 

mycket mer kunskap om det, det känner jag att jag inte har. Jag hinner inte riktigt läsa på, och det 

kanske är därför man kör på gammalt beprövat.” (D1) 

 

Iakttagelser och farhågor 

Diabetessjuksköterskorna beskrev iakttagelser som de gjort under sina yrkesverksamma år inom 

diabetesvården, då det gällde kostens effekt på patienternas välmående. Både positiva och negativa 

effekter kunde ses hos de patienter som valt att prova eller hålla sig till lågkolhydratkost som 

kosthållning. Det beskrevs även en del farhågor för hur hälsan hos dessa patienter skulle utveckla 

sig framöver. Iakttagelser och farhågor beskrivs som hjärt- och kärlpåverkan, rädsla för långsiktiga 

konsekvenser och positiva effekter. 
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Hjärt- och kärlpåverkan 

En oro för påverkan på hjärta och kärl beskrevs av diabetessjuksköterskorna som en farhåga som 

kunde inträffa eller som en faktisk påverkan på blodfetterna hos patienter som provat 

lågkolhydratkost. Det poängterades att förhöjda blodfetter ska undvikas hos patienter med diabetes, 

då deras diagnos i sig ger en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. 

 

”Negativa effekter på hjärt-kärlsidan, det har jag helt klart sett på flera patienter... Men att 

informera om att lågkolhydratkost många gånger har en påverkan på blodfetterna, och i varje fall i 

Uppsala är det många av kardiologerna... De flesta kardiologerna är darriga över hjärtinfarkt och 

stroke, det är ju det man är orolig för.” (D5) 

 

”Men blodfetterna, hos de som har provat, om man kollar på blodfetterna igen efter ett halvår så 

har de nästan fördubblats, så att det är inte så bra heller.” (D3) 

 

Vidare var rädslan för hjärt-kärlsjukdom inte kopplad till reduktionen av kolhydrater, utan främst 

till ökningen av det fettintag som kosten ofta medför. Vid tankar om måttlig lågkolhydratkost var 

fokus på kolhydratreduktionen, till skillnad från tankar om strikt lågkolhydratkost, där fokus låg på 

fettökningen i kosten. Det uppgavs att lågkolhydratkost hos en del patienter resulterade i förbättrade 

kolesterolvärden medan andra fick förhöjda kolesterolvärden, och att det som diabetessjuksköterska 

var omöjligt att veta vilken individ som skulle reagera på vilket sätt och därmed inte kunde 

rekommendera det till alla patienter. 

 

”Jag känner till den här fettdieten, det gör jag, för den tycker jag inte, den är inte bra, och den är 

inte rekommenderad, så där säger jag vad man har sagt uppifrån, så att säga.” (D6) 

 

Rädsla för långsiktiga konsekvenser 

Diabetessjuksköterskorna belyste avsaknad av studier genomförda för att se konsekvenserna av en 

kosthållning med kolhydratreduktion på längre sikt. Måttlig lågkolhydratkost kunde förordas, i 

enstaka fall där det behövdes en snabb viktminskning som motivationshöjare för patienten, men 

strikt lågkolhydratkost, som ofta benämndes som LCHF, rekommenderades inte. Det beskrevs att 

många patienter efterfrågade information gällande strikt lågkolhydratkost. Diabetessjuksköterskorna 

rekommenderade dock inte den kosthållningen, med motivationen att erfarenheten om långsiktiga 

konsekvenser saknas. En farhåga som beskrevs var risken att drabbas av bristsjukdomar på längre 

sikt om en stor andel av kolhydratintaget valdes bort. 
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”Det är ju i så fall om patienterna själva frågar om till exempel den här riktigt radikala LCHF. Men 

där är det ju väldigt lite kolhydrater och det är inget som Socialstyrelsen rekommenderar. För de 

vet ju inte hur det ser ut på sikt och det finns ju mycket faror med den kosten.” (D2) 

 

”Det jag säger är att vi vet att det påverkar blodsockervärdena väldigt positiva och ger en 

viktnedgång, men vi har inte, som kardiologerna också understryker, vi har inte erfarenheten om 

vad som händer på längre sikt”. (D5) 

 

Positiva effekter 

En del positiva effekter av lågkolhydratkost hade diabetessjuksköterskorna registrerat under sina år 

inom vården. De områden där störst positiv effekt visats var inom blodsockerkontroll och 

viktminskning. Även annan påverkan på livskvalitet och förbättrade värden redovisades, såsom 

nedtrappning av peroral antidiabetika och insulinbehandling, ökad mättnadskänsla, minskad stelhet 

i leder, minskade mag- och tarmbesvär samt ökad energi. Det uppgavs att kosten fungerade väldigt 

tillfredsställande för en del av patienterna. 

 

”Det är ju faktiskt många exempel där de går ner i vikt, förbättrar sockervärdena och där de även 

får bättre blodfetter. Sen vet man ju inte då på längre sikt vad som händer. Men för de som har 

provat går det väldigt bra.” (D1) 

 

”De går ner i vikt och får bättre blodsocker av lågkolhydratkost. Sen känner de sig också mättare. 

Och de där som har känslig mage och som inte riktigt klarar av de långsamma kolhydraterna, de 

brukar må bättre på den här typen av kost.” (D4) 

 

Kopplingen mellan blodsockerkontrollen och intaget av kolhydratrika livsmedel framhävdes. Det 

visade sig att patienterna som verkligen gick in för en kostförändring till att reducera eller ta bort 

kolhydraterna visade snabba resultat på blodsockerkontrollen. Det togs även upp att en minskning 

av socker och kolhydrater kan förbättra humöret och tillfredsställelsen hos patienterna, då ett högt 

kolhydratintag ger pendlande blodsocker. 

 

”Och blodsockermässigt händer det ju jättemycket förstås! Sopar du undan alla snabba kolhydrater 

nästan, då krävs det inga insulinpåslag, du får ett jämnt och mycket lägre blodsocker, du går ned i 

vikt.” (D5) 
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Påverkan 

En viss kontrovers skildrades av en del diabetessjuksköterskor då det gällde lågkolhydratkost, med 

en syn på kosthållningen som inte bara en typ av kost – utan också som en företeelse. En del av 

detta kunde förklaras med påverkan från media som en pådrivande del i fenomenet lågkolhydratkost. 

Den mediala uppmärksamheten kunde, enligt sjuksköterskorna, bidra till att få patienter att söka 

information på egen hand och bli mer benägna att prova nya kostråd. Reflektioner och åsikter på det 

privata planet hos vårdpersonal kunde leda till diskussioner på vissa arbetsplatser, medan det på 

andra arbetsplatser inte var något som diskuterades över huvud taget. Den påverkan som beskrevs 

framkom i resultatet som påverkan av media, privata reflektioner och uppfattning om generell 

inställning inom primärvården. 

 

Påverkan av media 

Upplevelsen som diabetessjuksköterskorna erfor om lågkolhydratkost var att ämnet uppfattas vara 

hett och omdebatterat. Information hade samlats från böcker, tidningar, internet, Livsmedelsverket, 

dietister och diskussioner på arbetsplatsen. Lågkolhydratkost beskrevs inte endast som en form av 

kosthållning, utan som ett fenomen som kan stiga och sjunka i popularitet, och en del patienter 

upplevdes vara ”frälsta” i kosthållningen. Det ökade informationsflödet i samhället idag verkar 

bidra till nyfikenhet och intresse hos patienterna gällande hälsa, kost och motion, vilka även 

uppfattas ha en högre kunskapsnivå än tidigare. Debatten som syns i teve och på internet upplevs 

bidra till en benägenhet att prova andra typer av kost än den rekommendation som varit rådande 

standard. 

 

”Jag försöker ändå föra en dialog med de patienter som är frälsta. Det är ju en väldig debatt idag 

gällande LCHF och då tar jag ju också den diskussionen med patienterna...” (D4) 

 

”...det här debatteras, ja, både på teve och på nätet och sådär, och man är nog mer benägen att 

testa, jag tror inte att man följer råd slaviskt alls, som förr i tiden.” (D5) 

 

Privata reflektioner 

Upplevelser på det privata planet tydde på att en viss identifikation med patienter kunde ske. 

Kostråden för personer med diabetes typ II skulle inte skilja så mycket från den kosten som friska 

äter. Även patienterna skulle få unna sig sötsaker ibland för att uppleva livskvalitet, något som inte 

innefattas i lågkolhydratkost. Det upplevdes av diabetessjuksköterskorna som viktigt att få 

inkludera alla typer av livsmedel för att kosten skulle vara hållbar i längden för patienterna. Att 

reducera eller eliminera kolhydraterna ur kosten uppfattades som en ansträngning som inskränkte på 
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privatlivet och kunde leda till utanförskap, då maten är en stor central del i människans sociala liv. 

 

”Det gäller ju också att trivas med lågkolhydratkost. Det brukar jag säga om någon väljer den här 

kosten, att det är ju också ett val att man ska tycka att det är okej att käka brieost eller ägg och 

bacon till frukost, och sopa bort frukt och grönsaker under jord, det här som jag tycker är jättegott 

och aldrig skulle kunna drömma om att sopa bort.” (D5) 

 

”Ja det är ju, jag tror att man ska äta lite av allt, jag tror inte att man ska ta bort nån beståndsdel 

helt. Jag tror att det är uträknat från början att man ska ha lite av allt.” (D3) 

 

Diabetessjuksköterskorna kunde se olika typer av effekter i den kliniska verksamheten, vilket kunde 

påverka inställningen till lågkolhydratkost. 

 

”Det är faktiskt många av mina patienter som jättegärna vill testa lågkolhydratkost. Och det är 

många som har gjort det också. Och det blir ju det, att eftersom jag ser så många som det går bra 

för, så blir det ju att man att man tycker att de kan ju prova det en tid.” (D1) 

 

Uppfattning om generell inställning inom primärvården 

En del diabetessjuksköterskor upplevde att inställningen till lågkolhydratkost hos den 

arbetsverksamma sjukvårdpersonalen gick isär. Somliga av vårdpersonalen kunde vara positiva till 

strikt lågkolhydratkost, då de hävdade att patienternas hälsa förbättras så avsevärt gällande 

blodsocker och vikt, medan andra menade att strikt lågkolhydratkost är farligt för individen. En del 

av diabetessjuksköterskorna hade upplevt diskussioner mellan läkare huruvida förhöjda blodfetter 

har en faktisk påverkan på hjärt-kärlsjukdom och vad som är viktigast för patienter med diabetes 

typ II – att hålla blodfetterna eller blodsockret på rimlig nivå. Kunskapen om lågkolhydratkost hos 

läkarna på arbetsplatserna uppfattades inte alltid vara fullständig. 

 

”Ja, det pratas väl! Och jag tror att det brister en del i kunskapen och görs en hel del grova 

generaliseringar.” (D4) 

 

Diskussioner på arbetsplatsen kunde i vissa fall förekomma och vikten av att samtlig vårdpersonal 

informerade patienterna på ett likvärdigt sätt betonades. Att hålla sig till nationella riktlinjer och inte 

ge information om dieter utanför vårdprogrammen framkom som viktigt. 

 

”På min förra arbetsplats hade vi heta diskussioner, för det blev väldigt svårt när en läkare var för 
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det och rekommenderade LCHF-diet, och dokumenterade det som så i journalen. Det är jättefarligt 

när läkare och alla vårdgivare, dietisten och diabetessjuksköterska säger olika saker och särskilt 

kanske när läkaren förespråkar en sådan diet. Det blir en otrolig förvirring för patienten.” (D5) 

 

DISKUSSION 

Medvetenheten angående nationella riktlinjer för kost vid diabetes varierade hos 

diabetessjuksköterskorna som deltog i studien. En del sjuksköterskor beskrev att de gav 

rekommendationer enligt Livsmedelsverket, medan andra nämnde Socialstyrelsen. Ingen 

diabetessjuksköterska hade som praxis att rekommendera någon form av lågkolhydratkost till sina 

patienter. En viss reduktion av kolhydratintaget beskrevs som positivt, medan kostalternativ där 

fettintaget ökade beskrevs i mer negativa ordalag, då uppfattningen hos diabetessjuksköterskorna 

var att vetenskapliga studier tyder på främst ogynnsamma effekter.  

 

Gränsen mellan måttlig och strikt lågkolhydratkost var inte helt självklar, och kunskapen 

diabetessjuksköterskorna uppfattade att de hade varierade. Farhågor för vilken påverkan 

lågkolhydratkost skulle kunna tänkas ha på hjärta och kärl, samt påverkan på kroppen på lång sikt, 

skildrades. De positiva effekter som beskrevs av kosten var ofta observerade i det dagliga kliniska 

arbetet, där förbättrad blodsockerkontroll dominerade. Media upplevdes uppmärksamma 

lågkolhydratkost och fick patienter att bli mer benägna att prova olika typer av kostalternativ. 

Reflektioner på det privata planet hos vårdpersonal kunde leda till diskussioner på en del 

arbetsplatser. Somliga beskrev en vilja av att lära sig mer och hålla sig mer uppdaterad gällande 

aktuell forskning om lågkolhydratkost. Andra diabetessjuksköterskor gav inget uttryck för att vilja 

söka eller uppnå mer kunskapsunderlag inom ämnet.  

 

Resultatdiskussion 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, (2010) beskriver i sin rapport om ”Mat vid 

diabetes” att lågfettkost och måttlig lågkolhydratkost har liknande goda effekter på 

långtidsblodsocker och vikt, vilket stämmer överens med en del av de studier som beskrivs i 

bakgrunden. SBU beskriver fortsättningsvis att det saknas studier av tillräcklig kvalitet för att kunna 

bedöma långtidseffekterna av strikt lågkolhydratkost. I arbetets bakgrund beskrivs studier som 

jämför lågfettkost och lågkolhydratkost och som i majoritet resulterar i goda effekter av 

lågkolhydratkost för personer med diabetes typ II. I de olika studierna varierar dock andelen 

kolhydrater i vad som benämns som lågkolhydratkost. 
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Diabetessjuksköterskorna tyckte att gränsen mellan måttlig och strikt lågkolhydratkost var oklar, 

vilket inte är förvånansvärt, då definitionen av lågkolhydratkost i litteraturen varierar kraftigt. 

Lågkolhydratkost kan beskrivas med många olika namn och förklaringar, vilket även medfört 

svårigheter för författarnas arbete gällande begreppsbenämning och precisering under arbetets gång.   

 

Ett genomgående tema i diabetessjuksköterskornas svar var rädslan för fett, där det beskrevs att ett 

ökat fettintag gav ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. SBU (2010) beskriver att det varken finns 

evidens i litteraturgenomgången för eller emot en ändring gällande andel fettmängd i kosten. Det 

kan översättas till att det varken finns långsiktiga studier för dagens mer restriktiva kostråd gällande 

fettmängd eller för en ökad rekommendation av fett i kosten. Då den senaste systematiska 

litteraturöversikten (Santos, Esteves, da Costa Pereira, Yancy & Nunes, 2012) gällande 

kardiovaskulär påverkan av lågkolhydratkost visar att effekterna av den typen av kost istället är 

signifikant positiva, uppstår frågeställningen varför lågkolhydratkost tros vara förknippat med en 

ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Dock är även här problematiken att lågkolhydratkost enligt en del 

källor och studier endast innebär en reduktion i andelen kolhydrater, medan det i många fall även 

innebär en fettökning eftersom ingen övre gräns för fettintag finns. Viktigt är också att påpeka att 

litteraturöversikten inte specifikt undersöker personer med diabetes typ II, utan en övergripande risk 

för hjärt- och kärlpåverkan hos människor som intar lågkolhydratkost. 

 

De flesta diabetessjuksköterskorna beskrev hur de observerat ett stort antal positiva hälsoeffekter av 

lågkolhydratkost i det patientnära arbetet, samt några enstaka händelser av negativa effekter. Viljan 

att uppdatera sig om nya studier fanns hos en del sjuksköterskor, men utrymme för detta ansågs inte 

finnas under deras arbetstid, vilket är något författarna finner beklagligt. Att vara uppdaterad om ny 

forskning är en viktig del i sjuksköterskans arbete. Andra sjuksköterskor uttryckte inte någon vilja 

att fördjupa sin kunskap, då de beskrev att tallriksmodellen eller liknande kost är den optimala 

kosten för människor. Tallriksmodellen grundades 1976 och den har än idag en stor makt över 

svenska folkets matvanor. Med tallriksmodellens och senare även nyckelhålsmärkningens intåg blev 

det fokus på att minska intaget av fett och öka andelen fibrer i kosten (Livsmedelsverket, 2013). 

Övervikt och sjukdomen diabetes typ II fortsätter trots detta att öka (Agardh & Berne, 2010). 

Resultatet av föreliggande studie visar att en majoritet av diabetessjuksköterskorna som deltog i 

intervjuerna fortfarande är beslutsamma om att tallriksmodellen är det bästa alternativet för nämnda 

patientgrupp. Detta trots att många samtidigt beskriver att de har erfarenhet av att patienter får 

förbättrat blodsocker, i vissa fall förbättrade kolesterolvärden, större viktnedgång samt upplever att 

de känner sig mättare, har mindre problem med magen och kan minska på sina antidiabetikum med 

en kosthållning innehållande färre kolhydrater och mer fett. Detta bekräftas även av den vetenskap 
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som presenteras i bakgrunden. 

 

God kunskap är grunden för uppkomsten av attityd och inställning till olika fenomen. Koststudier 

medför många utmaningar, då det finns svårigheter i utförandet gällande långvarigt deltagande, 

ekonomiskt stöd och fullständig kontroll av deltagarnas födointag (SBU, 2010). Kost, och specifikt 

lågkolhydratkost, är ett område där behovet av fler studier är stort. Men många nya studier har 

publicerats under de senaste åren och det är av största vikt att diabetessjuksköterskor tar del av den 

information som finns, då dessa sjuksköterskor ingår i den del av vårdkedjan som har mycket och 

långvarig kontakt med patienter med diabetes typ II. 

 

Variation fanns även i medvetenhet om kostrekommendationer för patienter med diabetes typ II. En 

del av sjuksköterskorna hänvisade till Livsmedelsverket, vars kostråd riktas till friska individer, 

medan andra baserade sina kostråd på Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer för 

personer som insjuknat i diabetes. Det är eftersträvansvärt att samtliga diabetessjuksköterskor har 

kunskap om skillnaden mellan dessa myndigheter, då deras kostråd avser olika grupper av 

människor. 

 

I de inledande frågorna i intervjuguiden tillfrågades diabetessjuksköterskorna om 

arbetslivserfarenhet och vidareutbildning. Det hade varit av intresse att mer detaljerat fråga dem om 

ålder och tidpunkt för vidareutbildning, för att kunna diskutera om det finns några samband mellan 

dessa faktorer och inställning till lågkolhydratkost. Det som dock kan konstateras är att erfarenheten 

varierade från mindre än ett år upp till 20 års arbetslivserfarenhet inom diabetesvård samt att 

diabetessjuksköterskorna hade en stor variation i ålder. 

 

Information från myndigheter, media och hälso- och sjukvården kan tolkas som motstridig, som 

exempelvis i fallet med den anmälda läkaren Annika Dahlqvist som rekommenderade strikt 

lågkolhydratkost till sina patienter. Det kan fortfarande uppfattas vara oklart huruvida strikt 

lågkolhydratkost får rekommenderas eller inte, då Socialstyrelsens utredning friade Dahlqvist och 

delgav att hennes kostrekommendationer överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Socialstyrelsen, 2008). Kommentarer om förekomsten av diskussioner mellan vårdpersonal tyder 

på att det finns en viss oenighet och debatt om lågkolhydratkost som fenomen, vilket även 

beskrivits på annat håll (Socialstyrelsen, 2011; Eenfeldt, 2011). Diskussioner mellan vårdgivare är 

något oundvikligt och kan även uppfattas berika vården i det långa loppet då ifrågasättande 

vårdpersonal utvecklar vården. Det är däremot beklagligt om motstridigheterna påverkar 

informationsflödet till patienterna och de beskrivningar om bristande kunskap och generaliseringar 
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som uppkommit är inte önskvärt. 

 

Metoddiskussion 

En deskriptiv kvalitativ studie med semistrukturerade frågor valdes som metod för att besvara syftet. 

Med en deskriptiv ansats avser författarna att undersöka ett fenomen och den kvalitativa 

inriktningen valdes för att finna det unika i fenomenet (Polit & Beck, 2008). Semistrukturerade 

frågor formulerades för att få fram en helhet med hjälp av möjligheten att ställa följdfrågor. 

Intervjufrågorna utarbetades utifrån studiens syfte av författarna och handledaren. Frågorna 

fokuserade på upplevelser och erfarenheter, men även på definitioner, kunskap och kunskapskällor, 

då detta formar grunden för en individs attityd och inställning till ett ämne. 

 

Inklusionskriterier för val av studier till bakgrunden var publikation år 2006 eller senare. Detta 

eftersom det studerats mycket på området de senaste åren, samt att den lågkolhydratkost som 

studerades innebar en kolhydratreduktion. Sökningar gällande lågkolhydratkost och diabetes typ II 

utfördes för att kunna ge en omfattande bakgrundsbild av den vetenskapliga situationen i nuläget. 

Sökningarna kompletterades med granskning av litteraturöversikter av studenter på andra svenska 

universitet. 

 

Styrkor 

Författarna valde att använda sig av semistrukturerade frågor, vilket var en styrka då författarna 

kunde ställa följdfrågor för att lättare få förståelse för diabetessjuksköterskornas inställning och 

kunskap kring lågkolhydratkost vid diabetes typ II. Intervjuerna gjordes på deltagarnas arbetsplats, 

tiden var väl tilltagen och inbokade tider skedde utefter sjuksköterskornas önskemål. Detta innebar 

att det var en lugn och stressfri atmosfär under intervjuerna. Deltagarna hade i god tid innan 

intervjun fått skriftlig information och på plats fick de även samma information muntligt och kunde 

därefter ställa frågor om det var något de tyckte var oklart. En pilotintervju av varje författare 

genomfördes innan intervjuerna startade. Författarna fick då övning i intervjuteknik samt en 

uppfattning om huruvida frågorna var tydliga och besvarade syftet. Feedback gavs och därefter 

modifierades intervjufrågorna något. Dock intervjuades inte diabetessjuksköterskor i 

pilotintervjuerna, då tillräckligt många inte hade tackat ja till deltagande i studien. Istället 

intervjuades privatpersoner. Författarna har sedan tidigare god förförståelse av arbetets valda ämne, 

vilket innebär att de på ett personligt plan innehar fakta, upplevelser och engagemang, vilket kan 

innebära en styrka i utförandet av föreliggande arbete. 
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Svagheter 

Författarnas ovana att intervjua medförde en viss osäkerhet och det var emellanåt svårt att hålla sig 

neutral, både gällande kroppsspråk samt i ordval, vilket kan ha påverkat sjuksköterskorna (Polit & 

Beck, 2008). Allteftersom intervjuerna fortlöpte försvann osäkerheten och det blev lättare att agera 

neutralt. Två av sjuksköterskorna var relativt nya i rollen som diabetessjuksköterska. Det innebar att 

de hade svårigheter att svara på vissa av författarnas frågor och upplevdes osäkra i sina svar. I 

enstaka fall upplevdes en lättnad hos deltagaren när inspelningen stängdes av. Den intervjuande 

författaren tog upp ämnen som deltagaren inte var bekväm med att tala om under inspelning. När 

inspelningen stoppats, talade deltagaren fritt om ämnet och då framkom material som hade varit till 

hjälp för att uppfylla författarnas syfte. Författaren valde dock att inte sätta på 

inspelningsanordningen igen. Det är intervjuarens beslut, i samråd med deltagaren, som avgör om 

inspelning ska ske (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Intervjuerna delades upp mellan de två författarna på grund av en snäv tidsram. Detta kan innebära 

en svaghet då intervjuerna kan bli färgade av personen som utförde den. Författarna har en mycket 

god förförståelse av ämnet lågkolhydratkost och har ätit denna typ av kost under en längre tid. Detta 

innebär att de redan innan har en positiv inställning till detta kostalternativ och får därför anstränga 

sig extra mycket för att presentera arbetet utifrån ett objektivt synsätt. Dock finns det ändå en risk 

att författarnas åsikter lyser igenom i arbetet vilket då innebär en minskad trovärdighet. 

 

Tillförlitlighet, validitet och överförbarhet 

I Uppsala stad finns det 18 vårdcentraler som har diabetessjuksköterskor. Författarna intervjuade sju 

av diabetessjuksköterskorna vid sex olika vårdcentraler. De tillfrågade som valde att inte delta 

skulle eventuellt ha bidragit med ytterligare åsikter som hade varit en tillgång för studiens syfte. Det 

finns ett antal kvantitativa studier gjorda på lågkolhydratkost men författarna kunde inte lokalisera 

några kvalitativa studier som belyser kunskap, inställning eller attityd till lågkolhydratkost hos 

vårdpersonal. Detta innebär att denna studie inte kan vägas mot andra studier, vilket kan vara en 

nackdel då flera resultat med liknande värde ökar validiteten. För att stärka validiteten har 

författarna varit tydliga med att beskriva hur urvalet och analysarbetet har gått till väga. Resultatet 

innehåller även citat i oarbetad form, vilket styrker validiteten. Eftersom det är författarna som 

genomför analysen finns det risk för personliga tolkningar vilket medför sämre trovärdighet. 

Resultat från en kvalitativ innehållsanalys kan inte generaliseras, men kan mycket väl vara 

överförbar. Att göra en ny studie på exakt samma sätt är svårt, men studiens syfte kan replikeras i 

andra studier (Danielson, 2012). 
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Författarnas förförståelse 

Författarna uppfattar sin förförståelse som mycket god. Detta på grund av att de i ett respektive två 

års tid har ätit strikt lågkolhydratkost och upplevt flertalet positiva inverkningar på sin hälsa. 

Författarna har ett stort intresse av kostens samband med hälsa och har relaterat till detta intresse 

läst ett antal böcker, vetenskapliga studier samt kritiskt granskat och följt med i debatten om 

lågkolhydratkost. Författarna har även tre års sjuksköterskestudier bakom sig och är väl insatta i 

människokroppens anatomi och fysiologi. På grund av den goda förförståelsen har författarna varit 

extra noggranna med att vara objektiva i detta arbete, för att kunna presentera resultatet på ett 

neutralt sätt och diskutera det utifrån vetenskapliga fakta. 

 

Kliniska implikationer och framtida forskning 

Syftet med detta arbete var att undersöka inställning till samt kunskap om lågkolhydratkost hos 

diabetessjuksköterskor. Deras inställning och attityd kan till viss del forma de råd som ges till 

patienter och det är av stor vikt att belysa detta, samt undersöka hur uppdaterade de är inom den 

evidens som finns inom området lågkolhydratkost vid diabetes typ II. I det kliniska arbetet kan 

studiens resultat användas för att påvisa vikten av uppdaterad kunskap för att kunna ge kostråd till 

personer med diabetes typ II utefter Socialstyrelsens rekommendationer. Det är även angeläget att 

diabetessjuksköterskorna har kunskap om striktare varianter av lågkolhydratkost. Detta för att 

kunna informera patienten samt ge evidensbaserade råd till de som väljer att äta enligt denna modell 

(Socialstyrelsen, 2011). Arbetet belyser vikten av tydliga definitioner av måttlig respektive strikt 

lågkolhydratkost. Som författarna har redovisat i det föreliggande arbetets bakgrund, finns det en 

del forskning på vilken effekt lågkolhydratkost har hos personer med diabetes typ II. Det behövs 

dock fler studier och då framför allt studier som fokuserar på de eventuella långsiktiga effekterna av 

denna kost. 

 

SLUTSATS 

Medvetenhet och kunskap gällande lågkolhydratkost som kosthållning vid diabetes typ II varierade 

hos diabetessjuksköterskor inom Uppsalas primärvård. Generellt kunde en negativ attityd till 

lågkolhydratkost urskiljas. För att upprätthålla en evidensbaserad hälso- och sjukvård är det av 

största vikt att diabetessjuksköterskor får möjlighet att inom arbetsplatsen hålla sig uppdaterade om 

aktuella forskningsresultat samt att skapa reflektion kring vilken extern och intern påverkan 

sjuksköterskor kan exponeras för. 
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BILAGA 1.  

Intervjuguide  

Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat som diabetessjuksköterska? 

Hur kommer det sig att du valt att inrikta dig på diabetes? 

Har du någon vidareutbildning inom diabetesvård? 

 

Intervjufrågor: 

Vilken kost brukar du rekommendera till dina patienter med diabetes typ II? 

Hur definierar du lågkolhydratkost? 

Hur mycket kunskap tycker du att du har om lågkolhydratkost? 

Varifrån har du fått din kunskap om lågkolhydratkost? 

Har någon patient frågat om information kring lågkolhydratkost? Kände du då att du hade 

tillräckligt med kunskap för att informera patienten? 

Har du haft någon patient som ätit lågkolhydratkost? Hur verkade det fungera? 

Känner du att du ger lika mycket information om lågkolhydratkost, som du ger om de tre övriga 

kostalternativen som Socialstyrelsen rekommenderar? 

Vilka positiva effekter känner du till då det gäller lågkolhydratkost som kostalternativ för patienter 

med diabetes typ II? 

Vilka negativa effekter känner du till då det gäller lågkolhydratkost för patienter med diabetes typ II? 

Vad är din personliga åsikt om lågkolhydratkost för patienter med diabetes typ II? 

Hur upplever du att den generella inställningen inom vården kring lågkolhydratkost är? 
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BILAGA 2.  

Informationsbrev till verksamhetschef och deltagare i studien 

 

 

 

 

 

Vad är din inställning till lågkolhydratkost? 

 

Vi söker diabetessjuksköterskor inom primärvården som vill intervjuas om sin inställning, attityd 

och kunskap kring lågkolhydratkost som kostalternativ för patienter med diabetes typ II. 

 

Kandidatuppsatsen ”Diabetessjuksköterskors inställning till lågkolhydratkost vid diabetes typ II – 

en kvalitativ studie” görs av Anna Deverud och Jessica Persson, studenter i termin sex på 

sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. 

 

Studien kommer att bestå av inspelade intervjuer med förutbestämda intervjufrågor och 

kompletterande följdfrågor. Intervjuerna planeras ta 30-45 minuter och kommer att utföras v. 13 

(25/3 – 28/3) 2013, men kan anpassas efter deltagarnas behov. Även platsen för intervjun sker där 

det passar intervjudeltagaren, exempelvis på arbetsplatsen. 

 

Exempel på intervjufrågor är: 

Vilka positiva effekter känner du till då det gäller lågkolhydratkost som kostalternativ för patienter 

med diabetes typ II? 

Vilka negativa effekter känner du till då det gäller lågkolhydratkost för patienter med diabetes typ II? 

Hur upplever du att den generella inställningen inom vården kring lågkolhydratkost är? 

 

Genomförandet av studien är godkänt av Uppsala läns primärvårdsdirektör. Deltagandet är helt 

frivilligt och som deltagare har du rätt att när som helst avbryta din medverkan. Genom att delta i 

intervjun samtycker du till att dina svar publiceras anonymt i en C-uppsats inom ramen för 

högskoleutbildning. Dina personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt under 

sammanställningen av studien och kommer inte att publiceras i studiens resultat. Den färdiga 

kandidatuppsatsen kommer att skickas via e-post till de sjuksköterskor som valt att delta i studien. 
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