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SAMMANFATTNING  

Syfte:!Syftet med litteraturstudien var att beskriva effekter av lågkolhydratkost vid diabetes 

typ 2. 

Metod: Litteraturstudie. Artikelsökning gjordes i databaserna PubMed och Medline.  

Sökningarna resulterade i 17 studier. Efter granskning och analys av dessa kategoriserades 

dess resultat efter fem kategorier, vilka var; blodsockervärden, långtidsblodsocker, vikt, 

kolesterolfördelning och antidiabetikamedicinering.   

Resultat: Hos personer med typ 2 diabetes framkom att en kost med ett reducerat intag av 

kolhydrater kan leda till lägre blodsockernivåer, fasteblodsocker samt HbA1c. 

Lågkolhydratkost kan leda till viktminskning hos personer med typ 2 diabetes, detta påvisades 

i 12 av 17 studier. Totalkolesterolet reduceras, detta påvisades i sex av 17 studier. En 

reduktion av triglycerider framkom i åtta av 17 studier. LDL-kolesterol minskade i fyra av 

studierna. HDL-kolesterolet ökade i åtta av 17 studier.  

Slutsats: Vissa av studierna påvisade positiva effekter av lågkolhydratkost för personer med 

typ 2 diabetes såsom reduktion av blodsockervärden, vikt samt en förbättring av 

kolesterolfördelningen med lägre totalkolesterol, triglycerider, ökning av HDL-kolesterol 

samt minskning av LDL-kolesterol. Litteraturstudiens resultat visar att lågkolhydratkost kan 

vara ett bra kostalternativ kortsiktigt för personer med typ 2 diabetes.   

 

Nyckelord: Diabetes type 2, diet, low-carbohydrate, ketogenic, HbA1c 
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ABSTRACT  

Objective: The objective of this review was to describe the effects of low carbohydrate diets 

in people with diabetes type 2.  

Methods: Review. An article search was made in the databases PubMed and Medline. The 

search resulted in 17 studies. After review and analysis of the studies main results five 

categories were highlighted; bloodsugar levels, HbA1c, weight, lipid levels and antidiabetic 

medications.  

Results: The results revealed that diets low in carbohydrates may reduce blood sugar levels, 

fasting blood glucose and HbA1c-levels in people with type 2 diabetes. A low carbohydrate 

diet may reduce body weight for people with type 2 diabetes, this was shown in 12 of 17 

studies. Total cholesterol was reduced in six of 17 studies. A reduction of triglycerides was 

found in eight of 17 studies. LDL-cholesterol was reduced in four of the studies. HDL-

cholesterol was increased in eight of 17 studies.  

Conclusion: Some of the studies showed positive effects of a low carbohydrate diet for 

people with type 2 diabetes, for instance improvements in blood sugar levels, bodyweight, 

total cholesterol, triglycerides, HDL-cholesterol and LDL-cholesterol. The study implies that 

a low carbohydrate diet may be an alternative for people with type 2 diabetes in short terms.  
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De senaste decennierna har incidensen av diabetes typ 2 och fetma ökat kraftigt, och förutspås 

öka ytterligare (World Health Organisation [WHO], 2012). WHO (2012) uppskattar att 347 

miljoner människor i världen lider av diabetes samt att 90 % av dessa har typ 2 diabetes. 

Prognosen från International Diabetes Federation uppskattar att år 2030 kommer antalet 

personer med diabetes vara 552 miljoner (International Diabetes Federation, 2011). Detta 

innebär att antalet personer med diabetes beräknas öka med mer än 200 miljoner personer om 

mindre än 20 år. Mellan år 2005 och 2030 estimerar WHO att mortaliteten i diabetes kommer 

fördubblas (WHO, 2012). Diabetes typ 2 klassas som en av världens mest förekommande 

folksjukdomar och är idag Sveriges vanligaste folksjukdom (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2010). I en studie av Bolin, Gip, Mörk & Lindgren (2009) framkommer att den uppskattade 

kostnaden för diabetesvården i Sverige år 2005 uppgick i 920 miljoner euro. I takt med att 

diabetes blir vanligare blir även kostnaderna högre. År 1987 var kostnaden 439 miljoner euro 

i Sverige. Mellan år 1987 och 2005 har samhällskostnaden för diabetes ökat med 110 % 

(Bolin et al., 2009).  

Att diabetes typ 2 utvecklas beror till stor del på en stillasittande livsstil och felaktig kost, 

med hög sockerkonsumtion (Basu, Yoffe, Hills & Lustig, 2013), men även faktorer som 

ärftlighet, inaktivitet och rökning kan bidra till utvecklingen (Agardh, Berne & Östman, 

2005). Diabetes kan även utvecklas under graviditeten samt vid intag av vissa läkemedel, som 

till exempel kortison (Agardh, Berne & Östman, 2005). 

När en person utvecklar diabetes uppstår insulinresistens i vävnaderna, vilket leder till att 

glukos ansamlas i kroppen och mer insulin måste produceras för att hålla en normal 

blodsockernivå, föra in energi i cellerna och omsätta fett och protein (Agardh, Berne & 

Östman, 2005). Stadiet när insulinresistens uppstår kallas för prediabetes. Om ingen 

livsstilsförändring sker börjar så småningom insulinproduktionen minska och blodsockret kan 

inte hållas på en normal nivå vilket betyder att diabetes typ 2 har utvecklats (Agardh, Berne & 

Östman, 2005). 

"#4!5/0-.670!1289:6; 

Metabolt syndrom är ett samlingsbegrepp som innefattar flera metabola störningar som 

många personer med typ 2 diabetes lider av. Dessa leder till en ökad risk för hjärt-
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kärlsjukdomar (Accurso et al., 2008). Insulinresistens är en av dessa störningar.  Hit hör även 

kolesterolrubbning med höga triglycerider, låga HDL-nivåer samt höga LDL-nivåer samt 

hypertoni, bukfetma och övervikt (Accurso et al., 2008). Enligt en svensk studie är 

prevalensen av metabolt syndrom 24 % hos män och 19 % hos kvinnor (Halldin, Rosell, de 

Faire & Hellenius, 2006). 

"#<!&6;37,=-0,68/:!6>?!./?-897,8@!A,9!9,-./0/1!023!4!

"#<#"!%=B0-!=6;37,=-0,68/:!

Symtom som kan uppstå akut i samband med diabetes typ 2 beror främst på dåligt reglerad 

blodsockerkontroll (Dammen-Mosand & Jorunn-Forsund, 2002). Hypoglykemi, lågt 

blodsocker, är vanligast hos personer med insulinbehandlad diabetes vid för hög 

insulindosering. Symtom på detta kan vara trötthet, apati, hunger, yrsel, svettningar, 

hjärtklappning, aggressivitet, irritabilitet, kramper samt medvetslöshet (Dammen-Mosand & 

Jorunn-Forsund, 2002). Mycket låga blodsockernivåer utgör en livsfara som i värsta fall kan 

leda till döden utan snabb behandling (Dammen-Mosand & Jorunn-Forsund, 2002). Generellt 

ger diabetes typ 2 en försämrad energiomsättning som i sin tur påverkar cirkulationen i 

kroppen. Vid hyperglykemi, högt blodsocker, är vanliga symtom ökad urinmängd, törst, 

trötthet, nedsatt allmäntillstånd och dimsyn (Dammen-Mosand & Jorunn-Forsund, 2002). 

"#<#4!C/8=6;37,=-0,68/:!!

Senkomplikationer delas in i makrovaskulära samt mikrovaskulära komplikationer. Dessa 

uppstår i samband med högt blodsocker under lång tid vilket verkar nedbrytande på kärl samt 

nervsystem (van Dieren, Beulens, van der Schouw, Grobbee & Neal, 2010). 

Makrovaskulära komplikationer avser den åderförkalkning som sker i kroppens stora kärl. 

Dessa komplikationer innebär en förhöjd risk för olika hjärtkärlsjukdomar där hjärtinfarkt och 

stroke är framträdande och uppskattningsvis kommer 50 % av personerna med diabetes att 

avlida i en hjärtkärlsjukdom (van Dieren et al., 2010). Incidensen av stroke hos personer med 

typ 2 diabetes är upp till tre gånger högre jämfört med övrig befolkning, och 

populationsbaserade studier uppger strokeprevalensen till 4-5% hos personer med diabetes typ 

2 (van Dieren et al., 2010). De flesta som får diagnosen typ 2 diabetes har kliniska symtom 

från hjärtkärlsystem vid diagnostillfället (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2010). 



!

! $!

Mikrovaskulära komplikationer syftar på de patofysiologiska förändringar som sker i 

kapillärer och nervändar. Vid ett långvarigt förhöjt blodsocker uppstår skador på små blodkärl 

och nerver i bland annat ögon, njurar och fötter (van Dieren et al., 2010). Skadorna i ögonen 

kallas för retinopati och kan leda till blindhet. Den ökade glukoshalten i ögat gör att ödem 

bildas. Ödemen leder till ökat tryck och syrebrist i ögat, vilket gör att nya kärl börjar bildas. 

Dessa kärl är skörare och brister lätt, vilket kan ge upphov till små blödningar (Agardh, Berne 

& Östman, 2005). Retinopati beräknas orsaka 5 % av den globala prevalensen av blindhet och 

är den vanligaste orsaken till blindhet för personer i åldrarna 30-69 år (van Dieren et al., 

2010). De skador som uppstår på njurarna kallas nefropati och beror även där på att ödem 

bildas i de glomerulära och tubulära basalmembranen, vilket leder till att glumerulis 

filtrationsyta minskar, vilket kan ge upphov till njursvikt (Agardh, Berne & Östman, 2005). 

Diabetes är en av de ledande orsakerna till njursvikt ur ett globalt perspektiv (WHO, 2012). 

Nervskadorna kallas neuropati och beror på ödem i kapillärernas endotelceller, vilket leder till 

ocklusion i kapillärer och till slut syrebrist i nervändarna och nedsatt perifer känsel (Agardh, 

Berne & Östman, 2005). Relaterat till den nedsatta cirkulationen, ökade 

infektionsbenägenheten samt nedsatta känseln kan svårläkta fotsår uppkomma vilket i längden 

kan resultera i underbensamputation (Socialstyrelsen, 2010).  

Långtidsblodsocker, HbA1c, är ett mätvärde som visar hur blodsockret legat i nivå några 

månader tillbaka (American Diabetes Association, 2006). Enligt en studie utförd på 1441 

patienter med insulinbehandlad diabetes under sex och ett halvt år kan dessa komplikationer 

förhindras om HbA1c hålls på en konstant låg nivå (The Diabetes Control and Complications 

Trial Research Group, 1993). 

"#<#<!$/?-897,8@1;D7!

De långsiktiga behandlingsmålen för personer med typ 2 diabetes är en stabil 

blodsockerkontroll för att på så vis undvika akuta komplikationer som hypo- eller 

hyperglykemi, och att undvika senkomplikationer (SBU, 2010).  

För att uppnå dessa behandlingsmål kan sjuksköterskan bidra med information avseende 

egenvård i form av livsstilsförändringar, god blodsockerkontroll, kunskap om fördelarna med 

detta samt ge motivation att fullfölja dessa förändringar långsiktigt (SBU, 2010). 

"#<#E!F,A110,71GH:I89:,8@!

När en person diagnostiserats med typ 2 diabetes finns olika behandlingsalternativ. Syftet 

med behandlingen är att uppnå god blodsockerkontroll och att minska eventuell övervikt 
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(Socialstyrelsen, 2010). Vid prediabetes rekommenderas livsstilsförändringar såsom rökstopp, 

fysisk aktivitet samt kostbehandling, vilket är egenvård som patienterna utför själva men kan 

få råd och stöd från sjukvården att följa (Socialstyrelsen, 2010). Fysisk aktivitet ökar 

blodsockerförbrukningen genom att öka insulinkänsligheten i musklerna, vilket leder till ett 

lägre blodsocker (Duclos et al., 2013).  

"#<#J!5/9,>,8/:,8@!;/9!-80,9,-./0,=-!

Om ingen livsstilsförändring görs vid pre-diabetes fortskrider insulinresistensen och leder till 

slut till minskad insulinproduktion (SBU, 2010). Då måste medicinering med peroral 

antidiabetikamedicin eller insulininjektioner påbörjas för att sänka blodsockervärdena, och 

tillståndet kallas då tablettbehandlad eller insulinbehandlad diabetes typ 2 (SBU, 2010). 

Det finns olika typer av tabletter med olika verkan men syftet är alltid att, på olika sätt, 

reducera blodsockret med olika verkningsmekanismer, t ex genom att öka 

insulinproduktionen hos patienten, minska glukoneogenesen i levern, öka insulinkänsligheten 

i musklerna samt att hämma det intestinala glukosupptaget (FASS, 2009). Ibland har de 

perorala antidiabetikamedicinerna en kombination av dessa effekter, alternativt får patienten 

ibland flera läkemedel som kompletterar varandra med olika verkningsmekanismer för att 

optimera den blodsockersänkande effekten (FASS, 2009).  

När insulinproduktionen sjunker ytterligare kan subkutana insulininjektioner behövas som 

tillägg. Dessa insulininjektioner innehåller syntetiserat insulin och har likadan fysiologisk 

verkan som kroppseget insulin (FASS, 2009). Trots fördelarna med insulin finns det 

fortfarande risker, då det är svårt att balansera mängden insulin, mat, kolhydrater och träning 

eftersom alla dessa faktorer påverkar glukosomsättningen (Duclos et al., 2013).  

"#<#K!&610./?-897,8@!

Kostbehandlad diabetes typ 2 kallas det när en person har diagnostiserats med sjukdomen 

men inte är i behov av antidiabetika.  Socialstyrelsen rekommenderar ett flertal olika koster 

som är lämpliga för personer med typ 2 diabetes. En av dessa är traditionell diabeteskost, 

baserad på tallriksmodellen som består av 50-60E% (energiprocent) kolhydrater, högst 25-

35E% fett samt 15-20E% protein (Socialstyrelsen, 2011). En orsak till att andelen fett i kosten 

ska reduceras är att fett tros leda till åderförkalkning, vilket leder till att energibehovet måste 

täckas med huvudsakligen kolhydrater (SBU, 2010). Kolhydraterna ska helst ha lågt 

glykemiskt index (GI), vilket ger en långsammare blodsockerstegring. Fullkorn 

rekommenderas, samt mycket frukt och grönsaker, flytande margariner och nyckelhålsmärkta 
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produkter (SBU, 2010; Socialstyrelsen, 2011). Tallriksmodellen bygger på Livsmedelsverkets 

kostråd ”Svensk näringsrekommendation”, så kallad SNR-kost, vilken är framtagen för friska 

personer. Mängden kolhydrater som rekommenderas i SNR-kosten är 50-60E%, vilket 

betyder att patienter med diabetes rekommenderas att inta mer än hälften av sin dagliga energi 

från livsmedel som höjer blodsockret (Svenska livsmedelsverket [SLV], 2012). För att 

undersöka om ett kostupplägg liknande tallriksmodellen eventuellt kunde minska risken att 

utveckla diabetes typ 2 utfördes en studie av Womens Health Initiative i USA, där 19 541 

kvinnor som genomgått klimakteriet följdes under 12 år (Tinker et al., 2008). Resultatet 

visade ingen minskad risk att utveckla diabetes typ 2 (Tinker et al., 2008). 

En annan kosthållning som Socialstyrelsen (2011) rekommenderar patienter med diabetes 

utöver tallriksmodellen är måttlig lågkolhydratkost. Lågkolhydratkost innebär att mängden 

kolhydrater begränsas till förmån för en högre andel fett och ovanjordsgrönsaker (SLV, 

2012). Vid måttlig lågkolhydratkost kommer högst 40 % av energiintaget från kolhydrater, 

50-70E% kommer från fett och proteinmängden är densamma som för tallriksmodellen (15-

20E%). Pasta, ris, potatis, bröd och sötsaker undviks och matintaget baseras istället på kött, 

fisk, ägg, grönsaker, smör, oljor, nötter och feta mejeriprodukter (SBU, 2010). Teorin bakom 

lågkolhydratkosten är att hålla blodsockret stabilt och lågt, vilket minskar risken för 

hyperglykemi samt minskar behovet av insulin (SLV, 2012). Innan insulinet uppfanns på 

1920-talet var den enda tillgängliga behandlingen för personer med diabetes att utesluta 

socker- och stärkelserika livsmedel ur kosten, det vill säga att äta lågkolhydratkost (SBU, 

2010). Svenska Livsmedelsverket (2012) anser att lågkolhydratkost kan leda till allvarliga 

kardiovaskulära risker på lång sikt, som exempelvis hjärtinfarkt och stroke. På kort sikt kan 

dock lågkolhydratkosten ha positiva effekter på dessa riskfaktorer, enligt en litteraturstudie 

gjord av Santos et al. (2012). 

Socialstyrelsen (2011) beskriver även extrem lågkolhydratkost som ett alternativ för personer 

med diabetes, där kolhydraterna reduceras till 10-20E%, fettintaget > 50E% samt protein < 

30E%. De uppger dock att det inte står klart om extrem lågkolhydratkost är ett bra alternativ 

då långsiktiga studier saknas.  

Socialstyrelsen rekommenderar även den så kallade medelhavskosten (Socialstyrelsen, 2011). 

Makronutrienterna är då fördelade på 45-50E% kolhydrater, fett 35-40E% samt protein 15-

20E%. Fokus ligger på intaget av enkelomättade fetter från olivolja, frukt, grönsaker och 

dagligt intag av alkohol (Socialstyrelsen, 2011).  Att ersätta en del av kolhydraterna i kosten 
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med enkelomättade fetter kan ge en förbättrad kolesterolfördelning (Siri-Tarino, Sun, Hu & 

Krauss, 2010). 

"#E!CLB=1=H0/:1=-81!:677! 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor skriver Socialstyrelsen att sjuksköterskan ska 

verka för att införa ny kunskap och utföra omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet genom att söka, analysera och kritiskt granska relevant litteratur och 

information (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskor möter ofta patienter med diabetes, och 

bör därför ha kunskap om vad som kan påverka blodsockervärden, t ex kosten. Det är av vikt 

att en sjuksköterska ska kunna ge information till patienter med diabetes typ 2 om kostens 

betydelse och hur de kan äta för att undvika svängningar i blodsockervärden (Socialstyrelsen, 

2005). 

"#<!M:6.7/;G6:;B7/:,8@!!

Diabetes typ 2 och diabeteskomplikationer är ett stort samt ökande problem. Återkommande 

och långvariga toppar i blodsockervärdena vid diabetes typ 2 kan leda till betydande 

komplikationer (van Dieren et al., 2010). Författarna till denna litteraturstudie vill därför 

undersöka om lågkolhydratkost kan ha gynnsamma effekter på blodsockervärden, 

kolesterolfördelning, vikt och antidiabetikamedicinering. 

!

!
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Syftet med litteraturstudien var att beskriva effekter av lågkolhydratkost vid diabetes typ 2. 

 

4#"!N:D@/10I778,8@-:!

o Vilken effekt har lågkolhydratkost på blodsockervärden, långtidsblodsocker, vikt och 

kolesterolfördelning vid diabetes typ 2? 

o Vilken effekt har lågkolhydratkost på insulindosering och behov av perorala 

antidiabetika?  
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Litteraturstudie 

<#4!CH=10:-0/@,!

<#4#"!+-0-.-1/:!

Litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed och Medline. Detta för att de är breda 

databaser som innehåller vetenskapliga artiklar inom bland annat medicin och omvårdnad. 

<#4#4!CH=6:9!

Sökorden som användes var diabetes type 2, diet, low-carbohydrate, ketogenic och HbA1c i 

olika kombinationer (se Tabell 1).   

<#4#<!P,77AI@-@D8@11I00!

Initialt hittades 20 artiklar (se Tabell 1). På artiklar vars titel verkade aktuell och ämnade 

undersöka lågkolhydratkostens effekter på personer med diabetes typ 2 lästes abstracten 

igenom, och därefter lästes hela studien. Två studier exkluderades efter att ha läst abstracten 

och ytterligare en exkluderades efter att ha lästs igenom helt, då de inte passade 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Kvaliteten av de 17 artiklarna som återstod 

granskades med hjälp en modifierad granskningsmall av Willman, Stoltz & Bahtsevani’s 

(2006) för kvantitativa artiklar (se Bilaga 1), varefter samtliga valdes att inkluderas (se Bilaga 

2: Tabell 2). De 17 artiklarna lästes igenom ordentligt, varefter en översiktstabell 

konstruerades utifrån litteraturstudiens frågeställningar (se Bilaga 3: Tabell 3). Därefter 

kategoriserades studiernas resultat mer ingående utifrån blodsockervärden, 

långtidsblodsocker, vikt, kolesterolfördelning och antidiabetikamedicinering.  

<#4#E!R8=7B1,681=:,0/:,/:!

Inklusionskriterier var originalartiklar utförda på människor, skrivna på engelska eller 

svenska samt att de fanns tillgängliga gratis eller genom Uppsala universitets bibliotek. 

Studierna skulle vara kvantitativa och de behövde ej vara randomiserade, då högre följsamhet 

till kosten eventuellt kan uppnås i kohortstudier där deltagarna fått själv fått välja vilken kost 

de vill prova (SBU, 2010). De inkluderade artiklarna skulle även ha studerat en 

lågkolhydratkost med högst 40E% kolhydrater och vara utförda på personer med diabetes typ 
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2 med inriktning på parametrarna blodsockervärden, kolesterolfördelning, långtidsblodsocker 

samt vikt. 

<#4#J!OS=7B1,681=:,0/:,/:!!

Exklusionskriterier var diabetes typ 1, artiklar som endast studerat viktnedgång och artiklar 

som inte redovisat kolhydratmängd. 

 

P-./77!"#!+,--./0-1/2345,56.52!1/70829/:;.22!

Databas Sökning Sökord Träffar Antal 

utvalda 

PubMed 1 Diabetes type 2 AND diet 10401 0 

 2 Diabetes type 2 AND diet AND low-

carbohydrate 

126 12 

 3 Diabetes type 2 AND diet AND 

ketogenic 

13 0 

 4 Diabetes type 2 AND diet AND low-

carbohydrate AND HbA1C 

29 1 

 

 5 Diabetes AND carbohydrate-restricted 

diet  

282 4 

 6 Diabetes AND low-carbohydrate AND 

ketogenic diet 

20 1 

Medline 1 Diabetes type 2 AND low-carbohydrate 

diet 

365 2 
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Kvaliteten av de utvalda artiklarna granskades efter Willman, Stoltz & Bahtsevani’s (2006) 

granskningsmall för kvantitativa artiklar (se bilaga 1). I granskningsmallen ingår bland annat 

att undersöka om forskningsmetoden är uppbyggd som RCT, kontrollgrupper, urval, 

inklusions- och exklusionskriterier, bortfall, hur undersökningarna utförts, mätmetoder, etiska 

resonemang, analys av studiernas resultat och generaliserbarhet. Granskningsmallen 

modifierades av författarna genom att utesluta mer ingående frågor om randomiseringens 

tillvägagångssätt, detta för att randomisering inte ansågs som en styrka i den typ av studier 

som skulle granskas (SBU, 2010). Beroende på antal poäng studierna erhöll efter 

granskningen bedömdes de ha antingen låg, medel eller hög kvalitet. Två studier bedömdes 

efter granskningen ha låg kvalitet, men inkluderades då de ansågs ha styrkor som den 

modifierade granskningsmallen förbisåg, såsom samstämmigt resultat, deltagare erhöll 

behandling i kontrollerad miljö, cross-overdesign, god compliance samt att extrem 

lågkolhydratkost testades. 



!

! ""!

E!(OC)FP%P!!
Resultatet av artikelgranskningen kommer att presenteras utifrån lågkolhydratkostens effekter 

vilka bildar kategorier enligt parametrarna blodsockervärden, vikt, kolesterolfördelning och 

antidiabetikamedicinering. Resultatet sammanställdes även i Tabell 3 (se Bilaga 3). 

E#"!$76916>=/:AI:9/8!

E#"#"!$76916>=/:AI:9/8!HA/:!92@8/0!!

I fyra studier av 17 mättes blodsockervärden. I dessa fyra studier gav lågkolhydratkost 

signifikant minskade blodsockervärden hos personer med typ 2 diabetes (Dashti et al., 2007; 

Gannon & Nuttall, 2004; Hussein et al., 2012; Yancy, Foy, Chalecki, Vernon & Westman, 

2005). Av dessa fyra studierna pågick den längsta i 56 veckor och gav störst resultat på 

blodsockervärdena med en reduktion på 54 % från utgångsvärdet (Dashti et al., 2006). Den 

kortaste studien pågick i 10 veckor och visade även den signifikant reduktion av 

blodsockervärden, där blodsockervärdena sjönk med 30 % (Gannon et al., 2004). I de 

resterande två studierna av de fyra sjönk blodsockervärdet med 36 % (Hussain et al., 2012) 

respektive 17 % (Yancy et al., 2012).  

E#"#4!N-10/.76916>=/:!

Fem studier av 17 undersökte fasteblodsocker och fann där ett samband mellan 

kolhydratrestriktion och sänkta fasteblodsockervärden hos personer med typ 2 diabetes 

(Boden, Sargrad, Homko, Mozzoli & Stein, 2005; Elhayany, Lustman, Abel, Attal-Singer & 

Vinker, 2010; Garg et al., 1994; Nielsen, Jönsson & Nilsson, 2005; Westman, Yancy, 

Mavropoulos, Marquart & McDuffie, 2008). Minskningen i fasteblodsocker var signifikant i 

fyra av dessa fem studier, och minskade med 11-41 %.  

E#"#<!FD8@0,91.76916>=/:!

I 16 av 17 studier mättes HbA1c och värdet reducerades i alla dessa med 4-41 % (Boden et 

al., 2005; Daly et al., 2005; Davis et al., 2009; Elhayany et al., 2010; Gannon & Nuttall, 2004; 

Garg et al., 1994; Guldbrand et al., 2012; Haimoto, Iwata, Wakai & Umegaki, 2008; 

Haimoto, Sasakabe, Wakai & Umegaki, 2009; Hussein et al., 2012; Müller et al., 2011; 

Nielsen et al., 2005; Nielsen & Jönsson, 2008; Vernon, Mavropoulos, Transue, Yancy & 

Westman, 2003; Westman et al., 2008; Yancy et al. 2005). I 14 av de 16 studierna var 

minskningen i långtidsblodsocker signifikant. I en studie av dessa 16 framkom en minskning 

av HbA1c med 5 % efter sex månader, för att återgå till ursprungsvärdet efter 12 månader 
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(Guldbrand et al., 2012). Ytterligare en studie av de 16 visade varierade resultat över tid med 

en initial sänkning av HbA1c efter tre månader och sedan en ökning igen efter 12 månader, 

dock lägre än ursprungsvärdet (Davis et al., 2009). Den längsta studien på 44 månader visade 

en minskning av HbA1c över en längre tid vid intag av lågkolhydratkost (Nielsen & Jönsson, 

2008).  

E#4!T,=0!

Alla 17 studierna undersökte förändringar i vikt. I 12 av dessa studier var viktnedgången 

statistiskt signifikant (Boden et al., 2005; Daly et al., 2005; Dashti et al., 2006; Davis et al., 

2009; Elhayany et al., 2010; Guldbrand et al., 2012; Haimoto et al., 2007; Hussain et al., 

2012; Müller et al., 2011; Nielsen et al., 2008; Westman et al., 2008; Yancy et al., 2005). I två 

studier av 17 var målet att deltagarna skulle vara viktstabila under studiens gång, och i en av 

dessa två framkom heller ingen förändring i vikt (Garg et al., 1994) medan viktnedgång på i 

snitt 1,8 kg skedde i den andra (Gannon et al., 2004). Två studier av de 16 studier där 

viktnedgång skedde påvisade en initial viktnedgång som senare ökade över tid, dock lägre än 

ursprungsvärdet (Davis et al., 2009 & Guldbrand et al., 2012). Den största viktminskningen i 

en studie uppgick till 24,5 kg i genomsnitt, vilket innebar 24 % av kroppsvikten (Dashti et al., 

2006).  I de resterande 15 studierna där deltagarna gick ned i vikt varierade viktminskningen 

mellan 1,7 och 14,8 kg. 

 

E#<!&67/10/:67GH:9/78,8@!
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I 15 av 17 studier mättes totalkolesterol och en reducering av totalkolesterol sågs i 12 av 

dessa 15 studier (Boden et al., 2005; Dashti et al., 2006; Elhayany et al., 2010; Gannon et al., 

2004; Guldbrand et al., 2012; Haimoto et al., 2008; Hussain et al., 2012; Müller et al., 2011; 

Nielsen et al., 2008; Vernon et al., 2003; Westman et al., 2008; Yancy et al., 2005). 

Signifikant minskning av totalkolesterol framkom i sex av dessa 12 studier (Gannon et al., 

2004; Boden et al., 2005; Dashti et al., 2006; Elhayany et al., 2010; Hussain et al., 2012; 

Vernon et al., 2003). I den kortaste studien framkom minskningen i totalkolesterol efter 

enbart två veckor med lågkolhydratkost (Boden et al., 2005), och i studien av Nielsen et al. 

(2008) sågs denna förändring också efter 44 månader. Minskningen av totalkolesterol sträckte 

sig mellan 2 % och 28 %. I Daly et al (2005) framkom en förbättrad totalkolesterol/HDL-
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kvot, men det enskilda värdet mättes inte. En icke signifikant ökning av totalkolesterol med 3 

% framkom i en studie av 17 (Davis et al., 2009), och värdet förblev oförändrat i en (Garg et 

al., 1994).  

E#<#4!P:,@72>/:,9/:!

I 15 av de 17 granskade studierna mättes triglyceridvärdet, och det minskade i dessa 15 

studier med 11-78 %. Triglyceridvärdet minskade statistiskt signifikant i åtta av de 15 

studierna (Boden et al., 2005; Dashti et al., 2006; Elhayany et al., 2010; Gannon et al., 2004; 

Hussain et al., 2012; Vernon et al., 2003; Westman et al., 2008; Yancy et al., 2005). En 

förändring sågs i såväl den kortaste studien på två veckor (Boden et al., 2005) som den 

längsta på 44 månader (Nielsen et al., 2008).  

E#<#<!F+F!

LDL-värdet mättes i 14 av 17 studier och värdet reducerades i 11 av dessa 14 studier med 11-

35 % (Boden et al., 2005; Dashti et al., 2006; Davis et al., 2009; Elhayany et al., 2010; Garg 

et al., 1994; Guldbrand et al., 2012; Haimoto et al., 2007; Haimoto et al., 2009; Hussain et al., 

2012; Müller et al., 2011; Vernon et al., 2003). Signifikant minskning av LDL sågs i fyra av 

dessa 11 studier (Dashti et al., 2006; Elhayany et al., 2010; Haimoto et al., 2009; Hussain et 

al., 2012). En icke signifikant ökning av LDL framkom i Gannon et al. (2004), Westman et al. 

(2008) och Yancy et al. (2005). 

E#<#E!U+F!

HDL mättes i 15 studier av 17 och ökade i 13 av dessa med 7-34 % (Daly et al., 2005; Dashti 

et al., 2006; Davis et al., 2009; Elhayany et al., 2010; Garg et al., 1994; Guldbrand et al., 

2012; Haimoto et al., 2009; Hussain et al., 2012; Müller et al., 2011; Nielsen et al., 2008; 

Vernon et al., 2003; Westman et al., 2008; Yancy et al., 2005). Ökningen var signifikant i åtta 

av dessa 13 studier (Dashti et al., 2006; Davis et al., 2009; Elhayany et al., 2010; Guldbrand 

et al., 2012; Haimoto et al., 2009; Hussain et al., 2012; Nielsen et al., 2008; Westman et al., 

2008). HDL minskade icke signifikant i två av de 15 studier som värdet uppmättes i (Boden et 

al., 2005; Gannon et al., 2004). 
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I tre av 17  studier kunde 20 av totalt 33 deltagare som använt insulin innan studien sluta helt 

med insulininjektioner efter intervention med lågkolhydratkost (Müller et al., 2011; Nielsen et 

al., 2008; Westman et al., 2008). I sju studier av 17 kunde insulindoserna minskas (Boden et 

al., 2005; Daly et al., 2005; Davis et al., 2009; Guldbrand et al., 2012; Vernon et al., 2003; 

Haimoto et al., 2008; Hussain et al., 2012). I Vernon et al. (2003) avslutades eller halverades 

insulindoserna från studiens start, men ingen uppföljning om fortsatta doser finns tillgänglig. I 

två av 17 studier användes inte insulin från början (Gannon et al., 2004; Haimoto et al., 2009) 

och i tre av 17 studier fanns inga uppgifter om deltagarnas medicinering (Dashti et al., 2006; 

Elhayany et al., 2010; Garg et al., 1994). 

E#E#4!M/:6:-7-!-80,9,-./0,=-!

Deltagare i åtta av 17 studier kunde avsluta medicinering med perorala antidiabetika (Boden 

et al., 2005; Haimoto et al., 2007; Haimoto et al., 2009; Hussain et al., 2012; Nielsen et al., 

2005; Nielsen et al., 2008; Vernon et al., 2003; Westman et al., 2008) och i fem av 17 studier 

kunde deltagare minska doserna (Boden et al., 2005; Hussain et al., 2012; Müller et al., 2011; 

Nielsen et al., 2005; Westman et al., 2008). Ofta användes olika preparat i kombination med 

varandra, vilket gör det svårt att räkna ut antal personer som kunnat sluta eller minska sin 

medicinering. I Haimoto et al. (2009) ökade antalet som använde perorala antidiabetika från 

10 till 12 personer.  
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Denna litteraturstudie är baserad på 17 kvantitativa vetenskapliga studier. För att ta reda på 

lågkolhydratkostens effekter på diabetes typ 2 analyserades dessa studier utifrån parametrarna 

blodsockervärden, långtidsblodsocker, vikt, kolesterolfördelning och 

antidiabetikamedicinering, vilka är aktuella för denna patientgrupp. Hos personer med typ 2 

diabetes framkom att en kost med ett reducerat intag av kolhydrater hos en del ledde till lägre 

blodsockernivåer, fasteblodsocker samt HbA1c vid god följsamhet till kosten. 

Lågkolhydratkost ledde till viktminskning hos personer med typ 2 diabetes, detta påvisades i 

12 av 17 studier. Totalkolesterolet minskade i 6 av 17 studier. En reduktion av triglycerider 

påvisades i 8 av 17 studier. LDL-kolesterol minskade i 4 av studierna. HDL-kolesterolet 

ökade i 8 av 17 studier. En reduktion av kolhydrater ledde i vissa fal till ett minskat behov av 

antidiabetikamedicin.  
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Oavsett vilka blodsockervärden som uppmättes i de granskade studierna så gav 

lågkolhydratkost i många fall en reduktion av blodsockervärden till en bättre nivå. 

Långtidsblodsocker, HbA1c, var vanligast att ha med som mätvärde, då det ger ett snittvärde 

på hur blodsockernivåerna har legat under 2-3 månader. I 14 studier av totalt 16 där värdet 

uppmättes var förbättringen signifikant jämfört med kontrollgruppen. 

Att en reduktion av kolhydrater kan leda till minskade blodsockervärden beror på att alla 

former av kolhydrater i slutändan spjälkas till glukos och absorberas från tarmen till blodet 

och gör att blodsockret stiger (van Dieren et al., 2010). Hos personer med typ 2 diabetes är 

detta särskilt betydande då de har en nedsatt förmåga att tillgodogöra sig detta socker på 

grund av insulinresistens, vilket leder till att blodsockret blir kvar i blodcirkulationen längre, 

och kan ge skador på blodkärl och nervändar (van Dieren et al., 2010). Mindre socker och 

kolhydrater i kosten kan därför leda till mindre glukos i blodet.  

Lågkolhydratkost visade sig i denna litteraturstudie i vissa fall ha en stabiliserande effekt på 

blodsockervärden för personer med typ 2 diabetes, vilket enligt en studie av The Diabetes 

Control and Complications Trial Research Group (1993) skulle kunna leda till en minskad 

risk för komplikationer av sjukdomen.  
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I vissa fall verkar lågkolhydratkost kunna ge symtomfrihet vid diabetes typ 2 (Nielsen & 

Jönsson, 2008). I studien av Nielsen & Jönsson (2008) gick två personer i kontrollgruppen 

över till interventionsgruppen och blev helt fria från samtliga tecken på diabetes typ 2. Detta 

överensstämmer med att det krävs god compliance för att få bäst effekt i koststudier (SBU, 

2010). I Guldbrand et al. (2012) diskuterades den blygsamma effekten av kostinterventionen 

och om det skulle ha blivit ett tydligare resultat om deltagarna fått välja vilken kost de ville 

testa samt fått fler tillfällen till informationsträffar.  

Studien av Garg et al. (1994) påvisade endast en mycket svag förbättring avseende 

blodsockernivåer. Möjliga förklaringar kan vara att deltagarna bytte diet efter halva studiens 

gång och att detta kan ha påverkat resultatet långsiktigt. I en annan inkluderad studie gjordes 

detta, dock med bättre resultat på blodsockervärden (Gannon et al., 2004). Studien av Garg et 

al. (1994) hade dessutom den näst högsta kolhydratmängden i dieten för lågkolhydratgruppen 

av samtliga studier, dubbelt så mycket som studien av Gannon et al. (2004), vilket kan ha haft 

betydelse för resultatet. 

J#"#4!T,=0!

Samtliga studier utom en uppvisade resultat att lågkolhydratkost ledde till viktminskning hos 

personer med typ 2 diabetes. Somliga tappade några kilo kroppsvikt i snitt och flera av 

studierna kunde uppvisa en viktnedgång på ca tio kilo i genomsnitt. Det högsta 

genomsnittsresultatet var 24,5 kg i viktreduktion (24 %), försökspersonerna i denna studie var 

mycket överviktiga med ett BMI över 30 vid studiens start (Dashti et al., 2006).     

Orsaken till att en mindre mängd kolhydrater i kosten till förmån för ett högre innehåll av fett 

kan leda till viktminskning finns det flera teorier om. Ökad och förlängd mättnadskänsla kan 

göra att portionsstorlekarna spontant minskar med en kalorireduktion som följd, vilket 

påvisades i Boden et al. (2005). Även i en studie av Johnstone et al. (2008) framkom detta då 

de fann att en ketogen (extrem) lågkolhydratkost gav minskad hunger trots reducerat 

energiintag. Att äta en ketogen lågkolhydratkost innebär att personen är i ketos och att 

fettsyror används som främsta energikälla istället för glukos. Fettsyrorna omvandlas då till 

ketonkroppar och används som primär energikälla istället för glukos, vilket också kan vara en 

orsak till viktnedgång (Westman et al., 2007).  

En annan teori är insulinets energilagrande effekt i cellerna. Återkommande höga 

insulinnivåer kan leda till viktuppgång hos personer med diabetes typ 2 (Russell-Jones & 

Khan, 2007). Efter en måltid med lägre andel kolhydrater höjs inte blodsockret lika snabbt 
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och mycket, vilket kan leda till lägre insulinnivåer (Boden et al., 2005; Gannon et al., 2004). 

Lägre insulinnivåer kan leda till minskad kroppsvikt (Russell-Jones & Khan, 2007). 

J#"#<!&67/10/:67GH:9/78,8@!!

I en del granskade studier sågs en förbättring i kolesterolfördelning efter intervention med 

lågkolhydratkost. I många studier sjönk totalkolesterol, triglycerider och LDL medan HDL 

höjdes, vilket innebär en förbättrad kolesterolfördelning. I längden kan det betyda att risken 

att utveckla hjärtkärlsjukdom för dessa personer minskades eftersom man vid en rubbad 

kolesterolfördelning har förhöjda triglycerider och LDL samt ett lågt HDL (Hansson et al., 

2005). Totalkolesterolvärdet är ett förenklat värde eftersom det inte säger något om 

fördelningen av de olika komponenterna. Ett högt totalkolesterol, men lågt LDL och högt 

HDL ger en lägre risk för hjärtkärlsjukdom än ett lägre totalkolesterol där LDL är förhöjt och 

HDL är lågt (Forsythe et al., 2008).   

I tre av de inkluderade studierna ökade LDL, vilket skiljde sig från övriga studier. I studien av 

Westman et al. (2008) ökade LDL hos deltagarna, samtidigt som övriga faktorer inom 

kolesterolfördelning förbättrades, liksom övriga inkluderade parametrar. Även i studien av 

Yancy et al. (2005) ökade LDL medan övriga värden förbättrades som blodsockervärden, 

vikt, HDL, triglycerider samt reduktion av antidiabetesmedicin.  

De granskade studierna visar förbättrad kolesterolfördelning på kort sikt, och den längsta 

studien, som pågick under 44 månader (Nielsen et al., 2008), visar även den samma 

förbättring. Att det framkommit sådana positiva resultat i korta studier med sådana enkla 

medel som en kostförändring borde ge ett ökat intresse för studier som undersöker långsiktiga 

effekter. 
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En del deltagare i de granskade studierna kunde reducera sin medicinering och vissa kunde 

sluta helt. När konsumtionen av kolhydrater i kosten reduceras med en minskad 

blodsockermängd som följd kan behovet av antidiabetesmedicin minska. Med hjälp av kosten 

kan det därför vara möjligt att få ner blodsockret till mer optimala nivåer utan läkemedel.  

En nackdel med insulininjektioner är den svåra balansen mellan insulindosering, fysisk 

aktivitet och kost, då dessa faktorer påverkar glukosomsättningen (Duclos et al., 2013). God 

kunskap om hur insulinmängden kan behöva justeras inför ett träningspass är nödvändig för 

att undvika insulinkänningar (Duclos et al., 2013).  
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Då ytterligare en vanlig biverkan av insulin är viktuppgång och med tanke på att många 

personer med diabetes redan är överviktiga med behov av viktnedgång kan en reduktion av 

insulin vara gynnsamt för dessa individer (Russell-Jones & Khan, 2007). Att kombinera råd 

om lågkolhydratkost med fysisk aktivitet, skulle kunna leda till minskade insulindoser med 

minskad risk för hypoglykemi vid fysisk aktivitet, och underlätta viktminskning vid diabetes 

typ 2. 

J#4!&67?29:-0;I8@9/81!./029/71/!
I studien av Davis et al. (2009), där kolhydratintaget initialt minskades till 5E% per dag (se 

Bilaga 3) och sedan gradvis ökade under studiens gång sågs en initial förbättring av samtliga 

parametrar för att sedan försämras efterhand vartefter att kolhydratintaget ökades. Teoretiskt 

sett kan denna försämring ha berott på den större mängden kolhydrater i kosten och att 

minskad mängd kolhydrater i kosten ger bättre resultat på hälsomarkörer. En jämförelse kan 

göras med studierna av Hussain et al. (2012) där kolhydratmängden reducerades kraftigt och 

Haimoto et al. (2007) där den reducerades måttligt. I resultaten av dessa två studier påvisas 

störst effekter på de studerade parametrarna i studien av Hussain et al. (2012), vilket stödjer 

teorin att mindre kolhydrater ger störst effekt på hälsomarkörer. I Nielsen et al. (2005) 

framkom att kontrollgruppen fick öka sina insulindoser under studiens gång, medan 

interventionsgruppen kunde minska eller sluta helt.  
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Databaser för artikelsökningen har varit PubMed och Medline. Dessa databaser valdes 

eftersom de fokuserar på studier inom ämnena medicin samt omvårdnad, vilka är av hög 

relevans för denna litteraturstudie.  

De valda sökorden ”diabetes type 2”, ”low-carbohydrate”, ”carbohydrate-restricted” samt 

”diet” upplevdes relevanta av författarna relaterat till litteraturstudiens syfte. Orsaken till 

varför sökordet ”ketogenic” inkluderades var för att säkerställa utfallet av studier med låg 

kolhydratmängd i kosten, då dessa innebär en mycket extrem kolhydratrestriktion är det 

intressant att undersöka resultat från dessa jämfört med andra studier med en högre 

kolhydratandel. Sökordet ”HbA1c” valdes för att det är ett vanligt värde att studera hos 

personer med diabetes, som undersökningsgruppen skulle bestå av. Andra sökord relaterat till 
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andra parametrar hade kunnat generera andra sökresultat, exempelvis ”cholesterol” eller 

”LDL-cholesterol”. Dessa är dock inte nödvändigtvis kopplade till personer med diabetes.  

Inledningsvis gjordes en bred sökning med få sökord för att undersöka omfattningen av det 

vetenskapliga underlaget. Detta resulterade i ett utfall med över tiotusen träffar varför 

ytterligare begränsade sökningar gjordes med fler sökord.  

Inklusionskriterierna som valdes för litteraturstudien uppfattades som relevanta av författarna. 

Orsaken till att studierna inte behövde vara randomiserade var att compliance eventuellt kan 

försämras när studiedeltagare inte får välja den kost de föredrar (SBU, 2010). Även 

exklusionskriterierna uppfattades som relevanta av författarna. En av exklusionskriterierna för 

denna litteraturstudie var diabetes typ 1. Trots detta var en av deltagarna i studien av Vernon 

et al. (2003) en person med typ 1 diabetes.! Påverkan av resultatet är troligtvis inte av 

signifikant betydelse, och även denna deltagare fick förbättrade värden efter 

kostinterventionen. 

J#<#4!&A-7,0/01-8-721!

För att granska studiernas kvalitet har en granskningsmall formulerad av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) använts (se Bilaga 1). För att granska kvaliteten på artiklarna modifierades 

granskningsmallen av författarna och frågor om hur randomiseringsprocessen gått till uteslöts, 

då det inte ansågs relevant med randomisering för de studier som skulle granskas.  

Majoriteten av studierna erhöll hög kvalitet enligt granskningsprotokollet och endast två var 

av låg kvalitet. Även de två med låg kvalitet inkluderades då de ansågs ha styrkor som ej 

framkom i granskningsmallen. Den ena studien med lägre kvalitet enligt granskningsmallen 

valdes att inkluderas trots att deltagarantalet var lågt och interventionen endast pågick i två 

veckor då det var en interventionsstudie med crossover-design utförd på inneliggande 

patienter (Boden et al., 2005). Detta ansågs intressant av författarna eftersom compliance lätt 

kunde säkerställas i sjukhusmiljön och att goda resultat efter interventionen framkom efter 

endast två veckor och på det låga antalet deltagare. Den andra studien fick låga poäng i 

kvalitetsgranskningen för att den saknade kontrollgrupp och bortfallsanalys eller var 

generaliserbar då deltagarantalet bara var 14 stycken (Vernon et al., 2003). Den inkluderades 

på grund av att en extrem lågkolhydratkost testades samt att alla deltagarna hade god 

compliance, vilket dessutom testades genom att undersöka deltagarnas urin efter spår av 

ketoner. Data finns från en deltagare som följdes upp i 30 månader.  
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Trots att studien av Westman et al. (2008) erhöll en hög poäng på kvalitetsskalan så har den 

brister som undgår kvalitetsgranskningen. Risken för bias är hög då studien blev finansierad 

av ”The Robert C. Atkins Foundation”. Det är en organisation som har arbetat för att 

marknadsföra ”Atkins-dieten”, som är en lågkolhydratkost där ett stort fokus läggs på dess 

produktion av godis och bars. Däremot påpekar forskarna bakom studien att finansiärerna inte 

har varit med och påverkat studiens fullföljning och deklarerar att de själva inte har haft några 

ekonomiska intressen för studien. En annan stark nackdel med denna studie var det höga 

bortfallet. Endast 58,3 % fullföljde studien vilket är det högsta bortfallet av alla studier som 

inkluderats där bortfallet redovisas.   

Även studien av Yancy et al. (2005) har en risk för bias då författarna till studien deklarerar 

att Dr. Vernon som är en av forskarna har konsulterat ”Atkins Nutritionals, Inc” som arbetat 

för att marknadsföra Atkins-dieten.  

I granskningsmallen fick studierna en poäng om de redovisat bortfall. Detta är en nackdel 

med granskningsmallen då en studie kan få en poäng även om bortfallet är stort, vilket 

generellt är en svaghet. 
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En svaghet med denna litteraturstudie är att många av många av de granskade artiklarna har få 

deltagare och stora bortfall, vilket ger en begränsad generaliserbarhet på en större population. 

Studiernas resultat samstämmer oftast vilket ger en viss tillförlitlighet. Ytterligare svagheter 

var att flertalet av studierna var relativt korta tidsmässigt samt att kolhydratmängden i 

dieterna var varierade, där somliga beskrev måttlig lågkolhydratkost och andra extrem 

lågkolhydratkost. 

Likheter som majoriteten av studierna delade var design, samtliga var interventionsstudier 

vilket stärker resultatens trovärdighet jämfört med exempelvis observationsstudier (Polit & 

Beck, 2010).  

Olikheter som fanns studierna emellan generellt var antal deltagare, studiernas längd och 

ursprungsland. Studiernas längd kan påverka graden av compliance på ett negativt sätt då det 

kan vara svårt att kontrollera och motivera att studiedeltagarna följer kostplanen. Kortare 

studier där deltagarna är intagna på en observationsavdelning och blir bjudna på maten eller 

får matpaket hemskickade är det lättare att göra noggranna observationer på och compliance 

kan säkras, men ger däremot inte en sann bild av hur kosten kan fungera i en vardagssituation. 
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Ytterligare en skillnad som kan påverka resultatet var variationen på kolhydratmängden i 

flertalet av studierna.  

Graden av compliance kan ha påverkat resultatet i många av studierna, då en initial 

förbättring ses, för att sedan försämras ju längre studien pågår. Att lägga om sin kost till att 

ersätta kolhydraterna med mer grönsaker och fett kräver god information och uppföljning för 

att lyckas, då socker och kolhydrater är en stor del av en normal kosthållning idag (SLV, 

2011).  

J#<#E!N6:1=8,8@1/0,1=-!HA/:AI@-89/8!

Då kostvanor kan vara ett känsligt ämne för personer med övervikt och sjukdomar relaterade 

till detta, till exempel diabetes typ 2, kan studier av denna sort eventuellt kännas som 

personliga påhopp. Denna litteraturstudie undersökte dock andra studiers resultat på olika 

kostsammansättningar och författarna ser därför inga etiska konflikter.  

J#<#J!NH:G-00-:8-1!GH:GH:10D/71/! 
Författarna till denna litteraturstudie har ett intresse för kost relaterat till hälsa, vilket kan ha 

påverkat deras förförståelse. En strävan har dock varit att granska studierna på ett objektivt 

sätt så förförståelsen bör inte ha påverkat resultatet. 

J#<#K!NH:17-@!3D!A,9-:/!G6:1=8,8@!

Förslag på vidare forskning är studier som kan belysa lågkolhydratkostens effekter på till 

exempel typ 1 diabetes. Att lågkolhydratkosten i en studie (Nielsen et al. 2008) eliminerade 

kliniska symtom på typ 2 diabetes hos två deltagare kan vara intressant att utforska 

ytterligare. Det finns även ett behov av studier med högre kvalitet som studerar effekterna av 

lågkolhydratkost över en längre tid. !

J#<#V!&7,8,1=!:/7/A-81!
Denna litteraturstudie kan vara relevant för sjuksköterskor i allmänhet då många av 

patienterna sjuksköterskan möter i arbetet har diabetes typ 2 samt att antalet patienter med 

diabetes sannolikt kommer öka kraftigt i framtiden (International Diabetes Federation, 2011). 

Litteraturstudien visar att lågkolhydratkost kan leda till kortsiktiga förbättringar på 

blodsocker, vikt, kolesterolfördelning och kan i vissa fall ge minskat behov av 

antidiabetikamedicinering. Kunskap om kostens effekt vid diabetes typ 2 kan vara ett verktyg 

för att stärka patienternas förmåga till egenvård. Sjuksköterskor ska arbeta i enlighet med 

Socialstyrelsens riktlinjer (2011) samt vara uppdaterade beträffande dessa, och kan bland 
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annat informera om en måttlig lågkolhydratkost vid behov, till exempel om svårkontrollerade 

svängningar i blodsockervärden föreligger. Att därför informera om måttlig reduktion av 

kolhydrater, som i studien av Haimoto et al. (2007) där endast ett eller två mål om dagen var 

kolhydratfria, kan ge positiva effekter på blodsockervärden.  

K!C7B01-01!

Denna litteraturstudie visade att lågkolhydratkost kan ha gynnsamma effekter kortsiktigt på 

hälsoparametrar som blodsockerkontroll, kolesterolfördelning och vikt hos personer med 

diabetes typ 2. Medicinering kunde i somliga fall minskas eller avlägsnas helt. Det finns ett 

behov av forskning med högre kvalitet som belyser långsiktiga effekter av lågkolhydratkost. 
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Modifierad granskningsmall för kvantitativa studier efter Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006). 

 

1. Var forskningsmetoden RCT? JA / NEJ   

2. Fanns kontrollgrupper? JA / NEJ   

3. Var exklusionskriterierna adekvata? JA / NEJ   

4. Fanns urvalsförfarandet beskrivet? JA / NEJ   

5. Var urvalet representativt? JA / NEJ  

6. Var bortfallsanalysen beskriven? JA / NEJ   

7. Var bortfallsstorleken beskriven? JA / NEJ 

8. Var den statistiska metoden adekvat? JA / NEJ 

9. Var studien godkänd av etisk kommitté? JA / NEJ  

10. Var resultaten signifikanta? JA / NEJ   

11. Var resultatet generaliserbart? JA / NEJ  

 

JA-svar ger 1 poäng. NEJ-svar ger 0 poäng.  

Hög kvalitet: 9-11 poäng  

Medelgod kvalitet: 7-8 poäng  

Låg kvalitet: ! 6 poäng 
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Författare/år/
land 

Titel Syfte Metod Deltagare/Bortfall Kvalitet 

Allick et al. / 
2004 / 
Nederländerna 

“A low-carbohydrate/high-
fat diet improves 
glucoregulation in type 2 
diabetes mellitus by 
reducing postabsorptive 
glycogenolysis” 

 

Att undersöka mekanismen bakom 
kolhydraternas och fettets påverkan 
på fasteglukos. 

Exkluderades efter att ha läst 
abstract då deltagarna inte 
intog dieterna i form av mat 
utan som pulverlösningar. 

  

Boden et al. / 
2005 / USA 

 

”Effect of a low-
carbohydrate diet on 
appetite, blood glucose 
levels, and insulin resistance 
in obese patients with type 2 
diabetes” 

Att undersöka effekter av en strikt 
lågkolhydratdiet på vikt, 
kroppsvätska, energibalans, 
blodsockerkontroll, 
insulinkänslighet och 
kolesterolnivåer hos överviktiga 
patienter med typ 2 diabetes. 

Interventionsstudie med 
crossover-design. Deltagarna 
lades in på en 
observationsavdelning och åt 
vanlig kost i sju dagar, sedan 
lågkolhydratkost i två veckor 
medan hälsoparametrar 
följdes kontinuerligt. 

10 deltagare / inga 
bortfall 

 

 

Låg 

Daly et al. / 
2005 / 
Storbritannien 

”Short-term effects of severe 
dietary carbohydrate-
restriction advice in type 2 
diabetes - a randomized 
controlled trial” 

Att undersöka effekten av tre 
månaders råd att reducera 
kolhydratintag jämfört med råd om 
minskade portioner och reducerat 
fettintag hos överviktiga patienter 
med dåligt kontrollerad diabetes typ 
2. 

Randomiserad kontrollerad 
interventionsstudie. Patienter 
rekryterades från tre olika 
vårdcentra och 
randomiserades till någon av 
de två kostregimerna och fick 
undervisning och individuella 
kostråd. Vikt, blodsocker, 

102 deltagare /  23 
bortfall 

Hög 
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kolesterol och blodtryck 
mättes vid start och efter tre 
månader. Följsamhet till 
kosten följdes upp vid 
studiens slut. 

Dashti et al. / 
2006 / Kuwait 

”Beneficial effects of 
ketogenic diet in obese 
diabetic subjects” 

Att jämföra effekten av en ketogen 
lågkolhydratkost hos överviktiga 
personer med typ 2 diabetes med 
effekten av samma kost hos 
överviktiga personer utan diabetes. 

Longitudinell 
interventionsstudie. 
Överviktiga patienter valdes 
ut och delades in i två 
grupper, personer med 
diabetes och personer utan 
diabetes. Dessa fick äta en 
ketogen lågkolhydratkost i 56 
veckor. Vikt, blodsocker, 
kolesterol, urea och kreatinin 
mättes vid fem olika tillfällen 
under studiens gång. 

64 deltagare / ej 
angivet 

Medel 

Davis et al. / 
2009 / USA 

”Comparative study of the 
effects of a 1-year dietary 
intervention of a low-
carbohydrate diet versus a 
low-fat diet on weight and 
glycemic control in type 2 
diabetes” 

Att jämföra effekten på vikt och 
blodsockerkontroll efter en ett år 
lång kostintervention med antingen 
en lågkolhydrat- eller lågfettdiet på 
patienter med diabetes typ 2. 

Randomiserad kontrollerad 
interventionsstudie. Deltagare 
bjöds in eller 
rekommenderades av 
husläkare från vårdcentraler i 
New York. Randomisering 
till antingen lågkolhydrat- 
eller lågfettkost under ett år. 
Lågkolhydratkosten var 
utformad efter en Atkins-
modell där en initial mängd 
kolhydrater på 20 gram om 
dagen intogs och sedan 

105 deltagare / 49 
bortfall 

Hög 
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ökades under studien. 

Elhayany et al. 
/ 2010 / Israel 

”A low-carbohydrate 
mediterranean diet improves 
cardiovascular risk factors 
and diabetes control among 
overweight patients with 
type 2 diabetes mellitus: a 1-
year prospective randomized 
intervention study” 

Att jämföra effekter på 
hälsoparametrar mellan en 
medelhavs-/ lågkolhydratkost, en 
traditionell medelhavskost och en 
traditionell diabeteskost under ett år 
med intervention.  

Randomiserad kontrollerad 
interventionsstudie. 
Överviktiga patienter med 
diabetes typ 2 rekryterades 
från 10 husläkarmottagningar 
genom ett hälsoregister och 
randomiserades sedan till 
någon av de tre dieterna. 
Varannan vecka träffade 
deltagarna en dietist.  

259 deltagare / 80 
bortfall 

Hög 

Gannon et al. / 
2004 / USA 

”Effect of a high-protein, 
low-carbohydrate diet on 
blood glucose control in 
people with type 2 diabetes” 

Att testa hypotesen att en 
lågkolhydratdiet kan sänka både 
fasteglukos och blodsockervärden 
efter födointag hos patienter med 
diabetes typ 2. 

Randomiserad crossover-
studie. Deltagare med 
kostbehandlad diabetes typ 2 
studerades under 10 veckor 
på en observationsavdelning. 
Hälften av deltagarna började 
med fem veckor där de åt 
antingen sin normala kost 
eller lågkolhydratkost, 
varefter de bytte kost i fem 
veckor.  

8 deltagare / 3 
bortfall 

Medel 

Garg et al. / 
1994 / USA 

”Effects of varying 
carbohydrate content of diet 
in patients with non-insulin-

Att studera effekten av dieter med 
olika mängder kolhydrater och dess 
effekt på blodsocker och kolesterol 

Randomiserad crossover-
studie. Patienter från fyra 
olika hälsocentra rekryterades 
och randomiserades till att 

42 deltagare / 1 
bortfall 

Medel 
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dependent diabetes mellitus” hos patienter med diabetes typ 2 
utan insulinbehandling. 

börja med antingen en 
högkolhydratdiet eller 
lågkolhydratdiet i sex veckor 
för att sedan byta diet. 21 
deltagare studerades i 
ytterligare åtta veckor. 

Guldbrand et 
al. / 2012 / 
Sverige 

”In type 2 diabetes, 
randomisation to advice to 
follow a low-carbohydrate 
diet transiently improves 
glycaemic control compared 
with advice to follow a low-
fat diet producing a similar 
weight loss” 

Att jämföra effekten av antingen en 
lågfettdiet eller en lågkolhydratdiet 
efter två års intervention hos 
patienter med diabetes typ 2. 

Randomiserad kontrollerad 
interventionsstudie. Patienter 
rekryterades från 
primärvården och 
randomiserades till antingen 
en lågfett- eller 
lågkolhydratkost med samma 
energiinnehåll. Fyra 
gruppmöten anordnades 
under det första året.  

61 deltagare / inga 
bortfall, men 10 
deltagare lämnade 
inte in matdagbok 
och 4 deltagare gick 
inte på gruppmötena 

Hög 

Gumbinder et 
al. / 1996 / 
USA 

”Effects of diet composition 
and ketosis on glycemia 
during very-low-energy-diet 
therapy in obese patients 
with non-insulin-dependent 
diabetes mellitus” 

Att bedöma om hög-ketogena 
lågenergidieter kan ge bättre 
blodsockerkontroll än låg-ketogena 
lågenergidieter. 

Exkluderades då den hög-
ketogena dieten som 
undersöktes var en pulverdiet 
och inte en lågkolhydratdiet 

  

Haimoto et al. 
/ 2007 / Japan 

 

 

”Long-term effects of a diet 
loosely restricting 
carbohydrates on HbA1c 
levels, BMI and tapering of 
sulfonylureas in type 2 
diabetes: A 2-year follow-up 

Att bedöma långtidseffekter av en 
måttlig lågkolhydratkost jämfört 
med en traditionell diabeteskost hos 
patienter med diabetes typ 2. 

  

Longitudinell 
interventionsstudie. 
Primärvårdspatienter 
rekryterades och fick välja 
mellan måttlig 
lågkolhydratkost och vanlig 
diabeteskost i två år. I LK-
gruppen fick deltagarna råd 

135 deltagare / 2 
bortfall 

Hög 
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study” 

 

om att ta bort kolhydrater från 
antingen frukost eller middag, 
de deltagare med höga 
HbA1c-värden tog bort 
kolhydrater från både frukost 
och middag.  

Haimoto et al. 
/ 2009 / Japan 

”Effects of a low-
carbohydrate diet on 
glycemic control in 
outpatients with severe type 
2 diabetes”  

Att undersöka om god 
blodsockerkontroll kan erhållas 
med en diet med 30 % kolhydrater 
hos patienter med dåligt 
kontrollerad diabetes typ 2. 

Longitudinell 
interventionsstudie. Patienter 
med höga HbA1c-nivåer 
rekryterades från en 
husläkarklinik och 
instruerades att följa en 
lågkolhydratdiet i sex 
månader.  

33 deltagare / 2 
bortfall 

Hög 

Hussain et al. / 
2012 / Kuwait 

”Effect of low-calorie versus 
low-carbohydrate ketogenic 
diet in type 2 diabetes” 

Att förstå de gynnsamma effekterna 
som ketogen lågkolhydratkost har 
på blodsockerkontroll jämfört med 
lågfettdiet. 

Kontrollerad 
interventionsstudie. Deltagare 
rekryterades från en 
hälsocentral och fick välja 
mellan lågkolhydrat- eller 
lågkfettkost och följa kosten i 
24 veckor. Hälsoparametrar 
mättes vid sju tillfällen under 
studiens gång. 

363 deltagare / inga 
bortfall 

Hög 

Müller et al. / 
2011 / 
Tyskland 

”Carbohydrate restricted diet 
in conjunction with 
metformin and liraglutide is 
an effective treatment in 
patients with deteriorated 
type 2 diabetes mellitus: 

Att testa effekten av 
lågkolhydratrestriktion jämfört med 
behandling med metformin och 
liraglutide på metabol kontroll hos 
patienter med diabetes typ 2. 

Longitudinell 
interventionsstudie. 40 
patienter med dålig 
blodsockerkontroll 
rekryterades från olika 
hälsocentra. De fick 
information om 

40 deltagare / 5 
bortfall 

 

Medel 
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Proof-of-concept study”  lågkolhydratkost och följde 
den i 24 veckor. Uppföljning 
skedde fyra gånger under 
studien. 

Nielsen et al. / 
2005 / Sverige 

”Lasting improvement of 
hyperglycaemia and 
bodyweight: low-
carbohydrate diet in type 2 
diabetes. – a brief report” 

Att under sex månader observera 
blodsocker, HbA1c, vikt och BMI 
hos en grupp överviktiga personer 
med typ 2 diabetes som följer 
antingen en lågkolhydratkost eller 
en högkolhydratkost. 

Kontrollerad 
interventionsstudie. Patienter 
med dåligt kontrollerad 
diabetes typ 2 och övervikt 
rekryterades från 
primärvården. Deltagarna fick 
välja vilken diet de ville följa. 
Båda grupperna fick råd om 
minskat kaloriintag. 

31 deltagare / 7 i 
kontrollgruppen gick 
över till 
interventionsgruppen
s diet efter 6 
månader 

Hög 

Nielsen et al. / 
2006 / Sverige 

”Low-carbohydrate diet in 
type 2 diabetes: stable 
improvement of bodyweight 
and glycemic control during 
22 months follow-up” 

Att följa upp effekten av 
lågkolhydratkost hos patienter med 
diabetes typ 2 efter en längre tids 
intervention. 

Uteslöts då en längre 
uppföljning av studien fanns 
tillgänglig. 

  

Nielsen et al. / 
2008 / Sverige 

 

”Low-carbohydrate diet in 
type 2 diabetes: stable 
improvement of bodyweight 
and glycemic control during 
44 months follow-up” 

Att följa upp effekten av 
lågkolhydratkost hos patienter med 
diabetes typ 2 efter 44 månaders 
intervention. 

Kontrollerad 
interventionsstudie. Patienter 
med dåligt kontrollerad 
diabetes typ 2 och övervikt 
rekryterades från 
primärvården. Deltagarna fick 
välja vilken diet de ville följa. 
Båda grupperna fick råd om 
minskat kaloriintag. 

31 deltagare / inga 
bortfall 

Hög 

Vernon et al. / ”Clinical experience of a Att bedöma effekten av en Longitudinell 14 deltagare / ej Låg 
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2003 / USA carbohydrate-restricted diet: 
effect on diabetes mellitus”  

kolhydratreducerad kost på 
patienter med diabetes. 

interventionsstudie. Efter 
retrospektiv 
journalgranskning 
rekryterades passande 
patienter och fick individuell 
kostrådgivning gällande 
ketogen lågkolhydratkost 
med mål att spåra ketoner i 
urinen. Följdes upp under 4-
30 månader. 

redovisat 

Westman et al. 
/ 2008 / USA 

”The effect of a low-
carbohydrate, ketogenic diet 
versus a low-glycemic index 
diet on glycemic control in 
type 2 diabetes mellitus” 

Att testa hypotesen att en diet med 
mindre mängd kolhydrater skulle 
leda till förbättring i 
blodsockerkontroll över en period 
på 24 veckor hos patienter med typ 
2 diabetes. 

Randomiserad kontrollerad 
interventionsstudie. 
Rekrytering skedde efter 
annons i tidning. 
Randomisering att följa 
antingen en ketogen 
lågkolhydratdiet eller en 
kalorireducerad GI-diet i 24 
veckor. Båda grupperna fick 
tillgång till 
informationsmöten en gång i 
veckan i tre månader. 

84 deltagare / 35 
bortfall 

 

Hög 

Yancy et al. / 
2005 / USA 

”A low-carbohydrate, 
ketogenic diet to treat type 2 
diabetes” 

Att testa hypotesen att en ketogen 
lågkolhydratkost effektivt kan 
förbättra blodsockerkontroll och 
reducera behovet av medicinering 
hos patienter med diabetes typ 2. 

Longitudinell 
interventionsstudie. Deltagare 
rekryterades från 
primärvården och fick 
kostrådgivning gällande 
lågkolhydratkost som sedan 
följdes i 16 veckor. 
Rådgivning och uppföljning 

28 deltagare / 7 
bortfall 

Medel 
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skedde varannan vecka. 
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Studie Fördelning 

kolhydrater / fett 
/ protein 

Blodsockervärden Långtidsblodsocker Vikt Kolesterolfördelnin
g (medelvärde) 

Förändringar i 
medicinering 

Boden et 
al., 2005 

3E% kolhydrater  

68E% fett  

27E% protein 

Fasteglukos 
minskade med 16 %, 
och även sänkta 
medelvärden över 24 
timmar. 

Minskade med 10 % Minskade i snitt med 
1,65 kg 

Triglycerider 
minskade med 36 % 

Totalkolesterol 
minskade med 10 % 

2 av 2 patienter som 
medicinerade med insulin 
fick minska doser, en 
patient minskade doserna 
av perorala antidiabetika, 
en patient slutade helt med 
perorala antidiabetika 

Daly et al., 
2005 

33,5E% 
kolhydrater 

40,1E% fett 

26,4E% protein 

Ej tillgängligt Minskade med 7 % Minskning med i snitt 
3,55 kg 

Triglycerider 
minskade med 27 % 

Kvoten 
Totalkolesterol-
/HDL minskade 

85% av patienterna som 
använde insulin 
reducerade doserna  

Dashti et 
al., 2006 

< 20g 
kolhydrater/dag 
(Ej möjligt att 
räkna ut E% pga 
kaloriintag ej 
angivet) 

Fettmängd ej 

Minskade med 54 % Ej tillgängligt Minskning med i snitt 
24,5 kg 

Totalkolesterol 
minskade med 28 % 

HDL ökade med 33 
% 

LDL minskade med 
35 % 

Triglycerider 

Ej tillgängligt 
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angivet  

80-100g 
protein/dag 

minskade med 78 % 

Davis et 
al., 2009 

24E% kolhydrater 
(gradvis ökning av 
kolhydrater under 
studiens gång efter 
initialt intag av 
5E% 
kolhydrater/dag)  

49E% fett 

22,7E% protein  

Ej tillgängligt Minskning med 10 % 
efter 3 månader, sedan 
ökning med 5 % efter 
12 månader  

Initial viktnedgång på i 
snitt 5,2 kg efter 3 
månader, ökning med 
0,4 kg efter 6 månader 
och ökning med 1,7 kg 
efter 12 månader 

Totalkolesterol 
ökade med 3 % 

LDL minskade med 
6 % 

HDL ökade med 11 
% 

Triglycerider 
minskade med 11 % 

Deltagarna sänkte sina 
insulindoser med i snitt 10 
enheter 

Elhayany 
et al., 2010 

35E% kolhydrater 

45E% fett  

20E% protein 

Fasteglukos sjönk 
med 41 % 

Minskade med 24 % Viktnedgång på i snitt 
8,9 kg 

Totalkolesterol 
minskade med 16 % 

LDL minskade med 
20 % 

HDL ökade med 17 
% 

Triglycerider 
minskade med 48 % 

Ej tillgängligt 

Gannon et 
al., 2004 

20E% kolhydrater 

50E% fett 

30E% protein 

Medelvärde för 24-
timmars 
glukosvärden sjönk 
med 30 % 

Minskade med 22 % Viktnedgång på i snitt 
1,8 kg 

Triglycerider 
minskade med 39 % 
Totalkolesterol 
minskade med 6 % 

Ingen av deltagarna 
medicinerade 

Garg et al., 
1994 

40E% kolhydrater Fasteglukos sjönk 
med 2 % 

Minskade med 4 % Ingen förändring i vikt Triglycerider 
minskade med 20 % 

Ej tillgängligt 
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45E% fett 

15E% protein 

VLDL minskade 
med 19 % 

Guldbrand 
et al., 2012 

20E% kolhydrater 

50E% fett 

30E% protein 

Ej tillgängligt Sjönk med 5 % de 
första 6 månaderna, 
för att vid 24 månader 
åter ökat med 5 % 

Viktnedgång på 3,9 kg 
de första 6 månaderna, 
sedan en ökning med 
1,9 kg vid 24 månader 

LDL minskade med 
11 % 

HDL ökade med 15 
%  

Triglycerider 
minskade med 12 % 

Totalkolesterol 
minskade med 3 % 

De första 6 månaderna 
kunde insulindoserna 
sänkas med 29 %, vid 24 
månader hade doserna åter 
ökat med 14 % 

Haimoto et 
al., 2008 

45E% kolhydrater 

33E% fett 

18E% protein 

Ej tillgängligt Sjönk med 9 % BMI sjönk med 5 % Totalkolesterol 
minskade med 4 % 

LDL minskade med 
4 % 

En patient medicinerade 
med insulin och kunde 
sänka dosen med 50 %. 32 
deltagare stod på perorala 
antidiabetika i början av 
studien, av dessa återstod 
bara 8 i slutet 

Haimoto et 
al., 2009 

30E% kolhydrater 

44E% fett 

20E% protein 

Ej tillgängligt HbA1c sjönk med 34 
% 

BMI sjönk med 1 % Triglycerider 
minskade med 14 % 

LDL minskade med 
10 % 

HDL ökade med 12 
% 

Ingen behandlades med 
insulin. Antalet deltagare  
som medicinerade med 
perorala antidiabetika 
ökade  med 6 personer, 
men de som redan stått på 
antidiabetika minskade 
doserna. Åtta deltagare 
slutade helt med 
antidiabetika 
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Hussain et 
al., 2012 

< 5E% 
kolhydrater/dag 

Fett- och 
proteinmängd 
finns ej angivet 

Blodsockervärden 
sjönk med 36 % 

 

HbA1c sjönk med 21 
%  

Viktnedgång på 8,6 kg  Triglycerider 
minskade med 19 % 

Totalkolesterol 
minskade med 15 % 

HDL ökade med 34 
% 

LDL minskade med 
16 % 

Insulindoser halverades i 
början av studien och 
perorala antidiabetika 
halverades eller 
avslutades. Oklart om 
ytterligare förändring i 
slutet av studien 

Müller et 
al., 2011 

< 5E% 
kolhydrater/dag 

Fett- och 
proteinmängd 
finns ej angivet 

Ej tillgängligt Sjönk med 26 % Viktminskning med i 
snitt 14,8 kg (10%). 
Störst viktminskning 
för de som bytte från 
insulin till perorala 
antidiabetika.  

Totalkolesterol 
minskade med 8 % 

HDL ökade med 8 %  

LDL minskade med 
15 % 

Triglycerider 
minskade med 22 %  

Majoriteten av deltagarna 
minskade sin 
medicinering. 13 av 14 
deltagare avslutade 
insulinbehandling 

Nielsen et 
al., 2005 

20E% kolhydrater 

50E% fett 

30E% protein 

Fasteblodsocker 
sjönk med 32 % 

Sjönk med 17 % Minskade i snitt med 
10 kg. BMI sjönk med 
11 % 

Ej tillgängligt Kraftig reduktion av 
antidiabetika. 3 slutade 
helt med insulin och 2 
slutade med tabletter  

Nielsen et 
al., 2008 

20E% kolhydrater 

50E% fett 

30E% protein 

Ej tillgängligt Sjönk med 15 % Viktnedgång på i snitt 
7 kg 

Totalkolesterol 
minskade med 4 %  

HDL ökade med 15 
% 

Kvoten 
Totalkolesterol/HDL 

Alla fem patienter som 
använde perorala 
antidiabetika kunde sluta 
med dessa. 3 av 11 som 
använde insulin slutade 
med det. 2 från 
kontrollgruppen bytte till 
interventionsgruppen, 
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minskade med 24 % båda blev fria från alla 
tecken på diabetes 

Vernon et 
al., 2003 

< 5E% 
kolhydrater/dag 

Fett- och 
proteinmängd 
finns ej angivet 

Ej tillgängligt Sjönk med 41 % Viktnedgång på i snitt 
12,4 kg 

Totalkolesterol 
minskade med 14 % 

HDL ökade med 8 % 

LDL minskade med 
9 % 

Triglycerider 
minskade med 50 % 

All peroral antidiabetika 
avslutades vid studiens 
start. Ej angivet hur det 
förändrades under 
studiens gång 

Westman 
et al., 2008 

13 E% kolhydrater 

59 E% fett 

28 E% protein 

Fasteglukos 
minskade med 11 % 

Minskade med 17 % Viktnedgång på i snitt 
10,7 kg 

Totalkolesterol 
minskade med 2 % 

HDL ökade med 12 
%  

LDL ökade med 1 % 

20 av 21 reducerade 
medicineringen kraftigt 
eller avslutade den helt. 4 
deltagare som tidigare 
tagit mer än 20 enheter 
insulin slutade helt med 
insulin 

Yancy et 
al., 2005 

9 E% kolhydrater 

59 E% fett 

27 E% protein 

Minskade med 17 % Minskade med 16 % Viktminskning med 
8,7 kg (6,6 %) 

Totalkolesterol 
minskade med 2 % 

HDL ökade med 7 % 

LDL ökade med 9 % 

Triglycerider 
minskade med 42 % 

Insulindoser och perorala 
antidiabetika reducerades 
hos 10 deltagare. Perorala 
antidiabetika avslutades 
hos 7 deltagare, och var 
oförändrat hos 4 deltagare 


