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Sammanfattning 

Bakgrund: Det har varit mycket diskussioner om vilken kost som är lämplig vid typ-2 diabetes. 

LCHF-kost har på senare tid blivit uppmärksammad som ett bra alternativ. Det finns flera 

vetenskapliga studier avseende de fysiologiska effekterna av LCHF-kost, men inte på den 

självupplevda hälsan hos dem som följer kosten.  

Syfte: Att undersöka upplevd hälsa hos personer med typ-2 diabetes som äter enligt LCHF-kost 

och vilket bemötande de fått av sjukvårdspersonal relaterat till kostvalet. Ett ytterligare syfte är 

att undersöka var dessa personer hittat kunskap om LCHF-kost. 

Metod: Kvalitativ intervjustudie. Telefonintervjuer hölls med tio medlemmar ur Facebook-

gruppen ”Olydiga DIABETIKER” som anmälde sig frivilligt till studien. 

Resultat: Deltagarna har märkt flera hälsofördelar sedan de börjat med LCHF-kost; förbättrat 

HbA1C, viktnedgång, förbättring av övriga sjukdomstillstånd, exempelvis smärtande leder och 

hypertoni, och de mår generellt mycket bättre. Upplevelsen av att inte bli respekterad för sitt 

kostval beskriver flertalet intervjupersoner och de önskar att sjukvårdspersonal ska ta till sig mer 

av den nya kunskapen om LCHF-kost. Hur de funnit kunskap om LCHF-kosten varierade mellan 

att ha läst själv, fått tips och en kombination av de två.  

Slutsats: Deltagarna i studien upplever sin hälsa som avsevärt förbättrad efter start av LCHF-

kost. De är missnöjda med bemötandet de fått från sjukvårdspersonal angående sitt kostval, 

vilket tyder på att sjukvårdspersonal behöver bli bättre på att tillämpa personcentrerad vård. Det 

finns ett behov av vidare forskning inom detta område. 

 

Nyckelord    

Diabetes mellitus, kostrådgivning, hälsa, sjuksköterska-patientrelationer, nätgemenskap. 



 

Abstract 

Background: There is an ongoing debate concerning the dietary treatment of type 2 diabetes. 

The LCHF diet has recently been recognized as a viable alternative to more traditional diets. 

Research has been made on the physiological effects of the LCHF diet, but not on the subjective 

feeling of health. 

Objective: To study the subjective feeling of health in persons with type 2 diabetes that follow 

the LCHF diet and how they are treated by medical personnel in relation to their choice of diet. 

Another aim was to find out where they gained their knowledge of the diet. 

Method: Qualitative interview study. Interviews were held over the phone with ten members of 

the Facebook community “Olydiga DIABETIKER” who volunteered to participate in the study. 

Results: The participants experienced several health benefits since they started following the 

LCHF diet, such as improved HbA1C, weight loss, improvement of other medical conditions 

such as aching joints, hypertension and improved general state of health. Several participants felt 

that their choice of diet was not respected by medical personnel and that they wanted them to 

acknowledge new evidence of the effects of the LCHF diet. The participants gained their 

knowledge of the diet in different ways.  

Conclusion: The participants perceive their health as considerably improved since they started 

following the LCHF diet. They are dissatisfied with how they are being treated by medical 

personnel concerning their choice of diet, which indicates that medical personnel need to get 

better at practicing person-centered care. Further research is required. 
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INTRODUKTION 

Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar vars främsta karaktäristika är 

kronisk hyperglykemi. Denna hyperglykemi orsakas av ingen/nedsatt insulinproduktion eller 

nedsatt insulineffekt, samt en kombination av de två. Det förekommer även störningar i 

metabolismen av kolhydrater, fett och protein vid diabetes mellitus. Det främsta diagnoskriteriet 

är att personen ska ha haft förhöjda blodsockervärden vid minst två mättillfällen efter varandra 

(Agardh & Berne, 2010).  

 

Det finns även ett annat mått, andelen glykerat hemoglobin i blodet (HbA1C), på graden av 

hyperglykemi (Nathan et al., 2008). Kroppens proteiner har en förmåga att binda glukos (Ericson 

& Ericson, 2012). Även hemoglobin, ett protein som finns i de röda blodkropparna, binder till 

det glukos som cirkulerar i blodet. HbA1C-värdet är representativt för hur stor mängd av blodets 

hemoglobin som är glykerat och visar på medelblodsockret under 8-10 veckor (Ericson & 

Ericson, 2012). 

 

Det finns flera varianter av diabetes mellitus, bland annat typ-1 diabetes, typ-2 diabetes och 

Latent Autoimmune Diabetes of the Adult (LADA). Vid typ-1 diabetes har personen insulinbrist 

och behöver behandlas med insulin för att överleva. Denna insulinbrist orsakas av en autoimmun 

process där betacellerna, som producerar insulin, skadas. Typ-2 diabetes innebär att personen har 

en insulinresistens, dvs. cellerna reagerar inte på insulin, samtidigt som de har en relativ 

insulinbrist. Denna typ är inte orsakad av autoimmuna destruktiva processer och insulin behövs 

inte alltid för personens överlevnad, men kan behövas som behandlingstillägg längre fram i 

sjukdomsförloppet. Ytterligare en typ av autoimmun diabetes är LADA, vilken utvecklas 

långsamt och debuterar oftast efter 35 års ålder (Agardh & Berne, 2010). 

  

En av hörnstenarna i behandlingen av typ-2 diabetes är kosten (Ericson & Ericson, 2012). Det 

finns många olika kostalternativ, men bland de vanligaste finns traditionell diabeteskost och 

medelhavskost. Low Carb High Fat (LCHF) är en alternativ och mindre vedertagen kost, där 

kolhydratintaget minskas till motsvarande <20 % av det totala energiintaget (Socialstyrelsen, 

2011). 
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LCHF-kosten utgörs främst av ost, ägg, kött, ovanjordsgrönsaker och mejeriprodukter med högt 

fettinnehåll, som smör och grädde (Socialstyrelsen, 2011). För att hålla nere kolhydratintaget bör 

pasta, ris, potatis, socker och bröd minskas, eller helt uteslutas ur kosten (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Invändningarna som finns mot LCHF grundar sig i att kosten innebär ett så stort intag av mättat 

fett och animaliska proteiner, vilket i studier har påvisats som riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom 

(Fung et al., 2010; Jakobsen et al., 2009) och cancer (Fung et al., 2010).  

 

Prover som kan vara aktuella för personer som äter LCHF-kost inkluderar bland annat kolesterol, 

då stort intag av mättat fett kan öka halten av kolesterol i blodet och bidra till risk för hjärt- och 

kärlsjukdom. De typer av kolesterol som mäts är Low Density Lipoproteins (LDL) och High 

Density Lipoproteins (HDL). LDL anses vara ”det dåliga kolesterolet” och ett högt LDL-värde 

tyder på en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. HDL, ”det goda kolesterolet”, har å andra sidan 

en förebyggande effekt mot hjärt- och kärlsjukdomar. Ett annat prov av intresse är ”apo-kvoten”, 

vilket mäter förhållandet mellan hur mycket LDL och HDL som transporteras i blodet (Ericson 

& Ericson, 2012). 

 

Vid traditionell diabeteskost följs de Svenska näringsrekommendationerna, råd som givits till 

den friska befolkningen (Socialstyrelsen, 2011). Dessa råd innefattar att 50-60% av det dagliga 

energiintaget kommer från kolhydrater, helst fullkornsprodukter, att 500 gram frukt och 

grönsaker bör intas per dag och att flytande margarin och olja bör användas vid matlagning 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

Traditionell diabeteskost innebär då ett högt kolhydratintag. Intag av kolhydrater ger 

blodsockerstegring (Ericson & Ericson, 2012), vilket justeras med medicinsk behandling, till 

exempel insulin, så att ett stabilt blodsocker bibehålls. Insulin har bland annat en 

blodsockerstabiliserande och fettinlagrande effekt (Hagenäs, 2004). Denna effekt bidrar till att 

vikten hos insulinbehandlade diabetiker sakta men säkert ökar (Leahy & Kennedy, 2006). Även 

insulinresistensen ökar ofta med tiden (Hagenäs, 2004), vilket gör att insulindosen behöver ökas, 

vilket i sin tur leder till ytterligare viktökning. 
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Med LCHF-kost däremot, uteblir blodsockerstegringen i samband med måltid, eftersom att 

kolhydratintaget är så pass reducerat. På grund av detta behövs endast lite, och i vissa fall ingen 

medicinering. Personer med diabetes som har bytt till LCHF-kost har på kort tid upplevt ett 

drastiskt minskat behov av medicin samt en viktminskning, vilket förbättrat deras upplevelse av 

hälsa (Nielsen & Joensson, 2008; Feinman et al., 2014). 

  

Många personer med diabetes äter enligt LCHF-kost och deras medicinering har reducerats och i 

vissa fall kunnat avslutas (A.T. Samuelsson, IVA-sjuksköterska, 12 april 2014; Nielsen & 

Joensson, 2008; Feinman et al., 2014). Det finns ett Facebook-forum, ”Olydiga DIABETIKER” 

(Facebook, 2014) med cirka 2 600 medlemmar, där många av dem diskuterar olika aspekter av 

diabetes, framför allt kosten, där huvudämnet är LCHF-kosten. 

 

De omvårdnadsbegrepp som är centrala för denna studie är hälsa och bemötande. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) åligger det sjuksköterskan att bland annat utveckla och bevara 

yrkeskompetens samt att ingripa då människors hälsa hotas. De som arbetar inom vården ska ha 

personens hälsa som det primära målet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Hälsa är ett 

mångdimensionellt begrepp som bland annat omfattar frånvaro av sjukdom, känsla av 

välbefinnande och sammanhang, livskontroll och hälsoval (Wärnå-Furu, 2012), dvs. något som 

är en subjektiv och individuell upplevelse. 

 

I omvårdnaden vid diabetes mellitus ingår att sjuksköterskan ska stötta personen i hans/hennes 

egenvård. Sjuksköterskan har en viktig funktion i att undervisa och handleda personen i att 

kunna hantera sin sjukdom, hjälp till självhjälp (Dammen Mosand & Stubberud, 2011). Ett gott 

bemötande och en accepterande attityd från sjukvårdspersonalen är av stor vikt för hur personen 

upplever sin vård. Detta är något som har visats vara en av de viktigaste punkterna för hur 

personerna upplever sin sammantagna vård (Kitson, Muntlin Athlin & Conroy, 2014). Vidare 

ingår det i kriterierna för god vård att vården ska bygga på respekt för personens 

självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan personen och hälso- och 

sjukvårdspersonalen (SFS, 1982:763). 
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Hur personerna uppfattar det bemötande de får från sjukvårdspersonal är minst lika viktigt som 

den medicinska omvårdnaden, visar resultatet av en studie av Browall, Koinberg, Falk och Wijk 

(2013). Goda relationer där sjukvårdspersonal bland annat bekräftar personen, lyssnar in 

personens önskemål, ger personen valmöjligheter i form av alternativa behandlingsmetoder och 

ger ett respektfullt bemötande är av stor betydelse för omvårdnaden. Att känna stöd hos 

sjukvårdspersonalen och bli behandlad som en jämlik inverkar på upplevelsen av hälsa hos 

personer (Browall et al, 2013).   

 

Vid sjukdomstillstånd som kräver långvarig kontakt med sjukvården, exempelvis diabetes, är det 

viktigt att sjukvårdspersonalen tar sig tid att lära känna personen för att få veta hans eller hennes 

önskemål och förväntningar på vården (Ekman et al., 2011). Detta, att se till personen och inte 

endast till denne som en patient och en diagnos, innebär att bedriva personcentrerad vård. Det är 

extra viktigt att detta tillämpas då det rör sig om kroniska sjukdomstillstånd där den traditionella, 

beprövade behandlingen kanske inte ger önskade resultat och där olika behandlingsalternativ kan 

bli aktuella. För att vården ska bli så optimal som möjligt är det viktigt att det i ett tidigt skede 

diskuteras vilka möjligheter som finns och att personen får berätta vad han eller hon kan tänka 

sig i behandlingsväg (Ekman et al., 2011).  

 

Vidare ska sjuksköterskor arbeta i enlighet med evidensbaserad vård (EBV). Detta innebär att 

sjuksköterskan ska utforma vården utefter sin kliniska kompetens, personens preferenser och 

förutsättningar samt den vetenskapligt bevisade nyttan av olika åtgärder (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). För att EBV ska kunna bedrivas behöver sjuksköterskan ha ett 

etiskt förhållningssätt där kunskap om personens perspektiv och önskemål är i fokus, detta för att 

kunna visa respekt för personens integritet och autonomi (Svensk sjuksköterskeförening, 2011).  

 

En del i omvårdnaden av personer med diabetes är kostrådgivning, vilket är sjuksköterskans 

ansvarsområde, men som i många fall ombesörjs av dietister (Dammen Mosand & Stubberud, 

2011). Vilken kost som är lämpligast vid diabetes är fortfarande oklart enligt Statens beredning 

för medicinsk utvärdering (SBU, 2010). Det finns för lite forskning om vilka 

livsmedelskomponenter som är bra att avstå från eller lägga till i kosten för att uppnå stabil 

blodsockerhalt och minskad risk för komplikationer för att med säkerhet veta vilken kost som 
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bör rekommenderas (SBU, 2010). Vilken diet som är aktuell bör individanpassas utefter 

önskemål och fysiologiska behov, då de olika dieterna fungerar olika effektivt för olika personer 

(Shai et al., 2008). Det har även visats att det finns vissa hälsofördelar med lågkolhydratkost så 

som viktminskning och förbättrat HDL-kolesterol, varför den inte helt bör avfärdas om den 

kommer på tal (Shai et al., 2008). HDL-kolesterol verkar förebyggande mot hjärt- och 

kärlsjukdomar (Rye & Barter, 2014). 

 

På senare tid har LCHF-kosten fått mycket uppmärksamhet i media och förespråkats vid diabetes 

då den leder till lägre blodsocker och en markant viktminskning (Eenfeldt, 2010). LCHF-kost 

började uppmärksammas först omkring 2007 i media och var då kopplat till läkaren Annika 

Dahlqvist (Dahlqvist, nd). År 2008 godkände Socialstyrelsen att lågkolhydratkost skulle få 

rekommenderas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet till personer med övervikt 

och/eller typ-2 diabetes (Mossberg, 2008). Trots detta anses problemet med att rekommendera 

LCHF-kost som diabeteskost vara att det inte finns tillräcklig vetenskaplig evidens av effekten 

av denna kost. Som SBU (2010) rapporterar så är det vetenskapliga underlaget bristfälligt, även 

för mer accepterade diabeteskoster. Enligt Socialstyrelsen (2011) kan kostråden ha baserats på 

beprövad erfarenhet snarare än vetenskap. 

 

Problemformulering 

LCHF-kost, och motsvarande dieter, har i studier (Stem, Seshadri & Chicano, 2004; Feinman et 

al., 2014) påvisat vissa hälsofördelar, såsom viktminskning och minskad risk för hjärt-

kärlsjukdom. Vissa personer med typ-2 diabetes har även kunnat minska sin medicinering då de 

ätit LCHF-kost (Nielsen & Joensson, 2008; Feinman et al., 2014). Sjukvårdens uppgift är att 

främja hälsa, då är personernas upplevelse av hälsa väldigt central. Få studier har undersökt hur 

personer med typ-2 diabetes upplever hur hälsan påverkas av LCHF-kost, utan de har mer 

inriktat sig på de fysiologiska effekter som dieten har. Vidare saknas det studier av personernas 

upplevelse av bemötande avseende val av kost, vilket är en central del i vården som 

sjuksköterskor bedriver. 
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Syfte 

Syften med denna studie är att undersöka upplevd hälsa hos personer med typ-2 diabetes som 

äter enligt LCHF-kosten och vilket bemötande de fått av sjukvårdspersonalen relaterat till sitt 

kostval. Ett ytterligare syfte är att undersöka var dessa personer har hittat de kostråd som de valt 

att följa. 

 

METOD 

  
Design 

Kvalitativ metod används eftersom personers upplevelser ligger i fokus (Polit & Beck, 2010). 

 

Urval 

Urvalet var strategiskt och bestod av personer med diabetes mellitus (typ 2) som åt LCHF- kost. 

Personer som inte förstod svenska exkluderades. 

  

Undersökningsgruppen bestod av personer ur Facebook-gruppen ”Olydiga DIABETIKER”, 

vilka informerades om undersökningen via Facebook-gruppen i oktober 2014. De konsekutivt 

första elva som visade intresse genom att kontakta författarna blev utvalda till studien. För det 

tidsspann som studien hade till förfogande beräknades det att tio intervjuer var rimligt för att dels 

hinna genomföra intervjuerna, bearbeta materialet, och dels få tillräckligt med material för att 

besvara syftena.  

 

Undersökningsgruppens åldersspann var mellan 43-65 år med en medelålder på 56,5 år och en 

medianålder på 58,5 år. Då frågan om kön inte ställdes antas, efter namn och röstläge, att två 

män och åtta kvinnor deltog i studien. Deltagarna bodde i olika delar av Sverige, bland andra 

Stockholms län, Västra Götalands län, Västernorrlands län och en deltagare bodde i ett annat 

nordiskt land. Tiden som deltagarna följt LCHF-kosten varierade mellan mindre än sex månader 

till sex år. 

 

Ett internt bortfall förekom, då en som visat intresse för deltagande i studien inte besvarade 

vidare kontaktförsök, vilket resulterade i att tio personer intervjuades. 
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Kontext 

Deltagarna i studien har själva valt att ta kontakt med författarna angående deltagande efter att de 

fått övergripande information om studien.  

 

Intervjuerna hölls via telefonsamtal. Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer och 

turades om att hålla i intervjun. De befann sig under intervjuerna i avskild miljö i någon av 

författarnas hem. Den intervjuade valde själv var han/hon skulle befinna sig under intervjun. 

 

Datainsamlingsmetod  

En semistrukturerad intervjuguide utformades av författarna för denna studie (Bilaga 1), 

innehållande frågor om upplevd hälsa och vilket bemötande personerna får från 

sjukvårdspersonal. Frågorna formulerades av författarna själva då det inte hittades någon lämplig 

intervjuguide. Ett informationsbrev (Bilaga 2) delades ut till deltagarna innan intervjun 

genomfördes. 

 

Den ursprungliga intervjuguiden, med sju frågor, reviderades efter två genomförda 

provintervjuer. Två frågor lades då till: en om läkemedelsbehandling och en om huruvida 

personen ville upplysa sjukvårdspersonalen om hur han/hon upplevde sin hälsa efter start av 

LCHF-kosten. Den slutgiltiga versionen hade därmed nio frågor, varav huvudfrågorna löd 

”Berätta hur du upplever din hälsa?”, ”Har du upplevt någon skillnad i upplevd hälsa före 

respektive efter start av LCHF?”, ” Hur upplever du bemötandet/attityderna från 

sjukvårdspersonal avseende kosten?” och ”Varifrån har du fått rådet att äta enligt LCHF?”. 

 

Tillvägagångssätt 

Då kontakt etablerats med deltagarna så planerades det in tid och datum för intervjuerna. 

Deltagarna fick via mail information om vilka datum, och mellan vilka klockslag, som 

författarna hade möjlighet att genomföra intervjuerna och fick därefter välja själva vilken tid som 

passade dem. De hade fått information om att intervjun kunde ske antingen genom ett möte eller 

per telefon, beroende på deltagarnas hemort och önskan. En av deltagarna önskade ett möte, men 

då en av författarna fick förhinder genomfördes intervjun per telefon efter att deltagaren blivit 
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informerad om de nya förutsättningarna och gått med på att bli intervjuad över telefon. De övriga 

deltagarna önskade att bli intervjuade över telefon. 

 

Deltagarna hade lämnat ett telefonnummer på vilket de ville bli uppringda, varefter författarna 

ringde upp på överenskommen tid.   

 

De första två intervjuerna var provintervjuer för att utvärdera huruvida intervjuguidens frågor 

besvarade studiens syften. Under båda provintervjuerna uppkom det två ytterligare 

ämnesområden som därefter lades till som frågor i intervjuguiden. Det gjordes en översiktlig 

analys av provintervjuerna och det bedömdes att de besvarade studiens syften, varför de togs 

med i den sammanlagda resultatanalysen. 

 

Intervjuerna spelades in och fördes därefter över till en extern hårddisk. Inspelningarna raderades 

från inspelningsmekanismen.  

 

Beräknad tidsåtgång för intervjuerna var 30 minuter, och de tog i genomsnitt 32 minuter med en 

mediantid på 22,5 minuter.  

  

Forskningsetiska överväganden 

För att undersökningar och forskning ska vara i enlighet med lagstiftningen krävs informerat 

samtycke, minimala konsekvenser för deltagarna samt att vinsterna av undersökningen ska vara 

goda för samhället (CODEX, 2013). Deltagande i denna studie var frivilligt vilket de tillfrågade 

personerna blev informerade om. 

 

Det som deltagarna skulle kunna ha upplevt som positivt med deltagande i studien var att deras 

upplevelse av sin situation blev uppmärksammad. Vidare fick de vara med och sprida kunskap 

om LCHF-kosten och kunde känna att deras berättelse kunde bidra till förändring i sjukvårdens 

attityd och bemötande. Eventuella negativa aspekter skulle kunna innefatta att deltagarna kunde 

ha upplevt att intervjufrågorna var för personliga, alternativt att frågorna ledde in på personliga 

områden, vilket skulle ha kunnat vara jobbigt att prata om. Intervjun hade även kunnat innebära 

en oro för att få sämre vård ifall studien på något sätt kunnat härledas tillbaka till dem. Även det 

faktum att författarna befann sig i hemmet under intervjuerna kunde ha uppfattats som negativt, 
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då hemmet är privat, inte en formell miljö. Den etiska vinsten med studien innebar en insikt i 

upplevd hälsa hos denna patientgrupp och även sjukvårdspersonalens bemötande gentemot dessa 

personer.  

 

Författarna vet namnen på, telefonnummer till och mailadress till samtliga deltagare och därför 

är deltagande inte helt anonymt. Samtliga resultat presenteras anonymt i rapporten. Alla data från 

intervjuerna kommer att förstöras så snart C-uppsatsen har blivit godkänd. 

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna spelades in, lyssnades igenom och transkriberades. Transkriberingen analyserades 

därefter i enlighet med analysmetoden upprättad av Graneheim och Lundman (2004). Enligt 

denna analysmetod identifierades de meningsbärande enheterna från intervjusvaren, det vill säga 

de delar av de transkriberade intervjuerna som ansågs besvara syftena för studien. Därefter 

kondenserades de till kortare meningar. De kondenserade meningarna tilldelades en kod som 

konkretiserade meningens innehåll. Dessa koder placerades i subkategorier och delades sedan in 

i kategorier (Graneheim & Lundman, 2004), se Tabell 1. Kategorierna hade bestämts innan 

analysen påbörjades och utgjordes av studiens syften.  

 

Tabell 1. Exempel av analys. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jag har blivit 

piggare, sen jag 

började äta LCHF 

(#6) 

Jag har blivit 

piggare. 

Blivit piggare. Subjektiv 

upplevelse av 

förbättring.  

Upplevelse av 

hälsa 
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RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i tre kategorier; Upplevelse av hälsa, med sju subkategorier, 

Bemötande från sjukvårdspersonal, med fyra subkategorier, och Var hittade de kunskap om 

LCHF-kosten, med tre subkategorier. Se Tabell 2.  

 

Tabell 2. 

Kategorier Upplevelse av hälsa Bemötande från 

sjukvårdspersonal 

Var hittade de 

kunskap om 

LCHF-kosten 

Subkategorier Positiv subjektiv 

upplevelse 

Negativa 

handlingar/attityder 

av sjukvårdspersonal 

Hittat LCHF-

kosten själv 

Förbättrade 

parametrar 

Negativa 

handlingar/attityder 

av deltagare  

Fått tips om LCHF-

kosten av 

närstående 

LCHF-kostens 

påverkan på övriga 

sjukdomstillstånd  

Positiva 

handlingar/attityder 

av sjukvårdspersonal 

Fått tips och läst 

själv 

Förbättrad hälsa trots 

oförändrad 

livssituation/livsstil 

Tankar om framtida 

bemötande och 

attityder från 

sjukvårdspersonal 

 

Negativa upplevelser 

relaterat till LCHF-

kosten 

  

Förändrat behov av 

medicin 

  

Tankar om framtida 

hälsa 

  

Redovisning av subkategorier och kategorier. 
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Upplevd hälsa hos personer med typ-2 diabetes som äter enligt LCHF-kost 

Deltagarna upplevde sin hälsa som avsevärt förbättrad efter att de börjat med LCHF-kost. Detta 

yttrade sig bland annat som förbättrade parametrar såsom: sänkt HbA1C, sänkt blodsocker, andra 

förbättrade värden som viktnedgång, lägre blodtryck, med mera. Utöver detta upplevdes ett 

förbättrat allmäntillstånd, deltagarna berättade bland annat att de kände sig piggare, att de hade 

fått mer energi och att de hade mindre besvär av fysisk aktivitet. Andra upplevelser av förbättrad 

hälsa innefattade ett minskat sömnbehov, att de kände sig “skarpare” i huvudet, fick bättre 

självkänsla och förbättrad livskvalitet samt var jämnare i humöret. 

 

“LCHF har ju räddat mig, det kan jag ju säga och jag har ju inte mått så här bra på 25 år.” 

(Deltagare #4) 

 

Deltagarna beskrev en glädje över att få äta god mat och att de kunde äta tills de blev mätta vid 

varje måltid, samt att de hungerkänslor de tidigare haft mellan måltider inte förekom längre. 

Vidare så upplevdes det som att LCHF-kosten gav ny ork, att sockerkänningar uteblev, att 

känslan av mättnad höll i sig längre efter måltider samt att mättnad uppnåddes med mindre 

portioner jämfört med tidigare. Denna långvariga mättnadskänsla uppfattades även som positiv 

då det möjliggjorde individanpassat måltidsmönster. LCHF-kost innebar även en variation i 

kosten med exempelvis större intag av grönsaker. Det framkom också att det var skönt att inte 

känna någon skuld över vilka livsmedel som kosten bestod av, då den gav bra hälsoresultat.  

 

Det framkom att det fanns forum på internet för folk som följer LCHF-kosten. Detta upplevdes 

som positivt, som ett stöd från andra i liknande situation, där personer gav och fick tips på recept 

med mera. Det upplevdes även negativt, som att det blev en hets kring kosten, att sänka sitt 

kolhydratintag och sitt blodsocker så mycket som möjligt. 

 

Flertalet olika sjukdomstillstånd utöver typ-2 diabetes blev förbättrade efter start av LCHF-

kosten. Exempel på dessa förbättringar är återfådd menstruationscykel, förbättrad hypothyreos 

samt minskad smärta från handleder och fötter. Hudens och slemhinnornas kondition 

förbättrades även. Problem med Irritable Bowel Syndrome (IBS) avtog liksom problem med 
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kronisk benhinneinflammation. Symtom från hjärtat med att det rusat och orsakat obehag 

uppgavs att ha minskat, liksom vätskeretention och törstkänsla.  

 

De positiva effekter som kommit efter start av LCHF-kosten har uppgetts bero mer eller mindre 

endast på omläggningen av kosten. Deltagarna berättade att de inte gjort några andra aktiva 

livsstilsförändringar för att uppnå dessa resultat, som att förändra sina motionsvanor eller försöka 

minska på stressen i vardagen. Även stöd från familj och vänner/kollegor bidrog till upplevelse 

av bättre hälsa.  

 

“… jag lever ju fortfarande i samma stress som jag gjorde i våras […] verkligen hög stress! Ändå 

har alla mina värden förändrats så mycket som de har gjort. […] och jag tillskriver kosten all den 

förändringen, för jag har inte orkat göra en massa annat. “ (#1) 

 

Det framkom några negativa hälsoeffekter av LCHF-kosten, men de flesta var övergående eller 

innebar en anpassningsfas för personen. För snabb sänkning av både blodtryck och HbA1C ledde 

till obehag och försämrat allmäntillstånd under anpassningsfasen.  

 

LCHF-kost hade även en inverkan på medicinbehovet, som överlag reducerades. Även detta 

bidrog till en känsla av att vara friskare. Det poängterades också att god hälsa kunde upplevas 

trots en kronisk sjukdom, det viktigaste var att inte vara fysiskt hindrad att fungera i det 

vardagliga livet.  

 

Det var blandade känslor inför framtiden. Hopp om fortsatt viktnedgång förekom. De kände oro 

för hur det skulle gå när de blev äldre och inte orkar kämpa lika hårt för att få sina kostval 

respekterade. 

 

Bemötande från sjukvårdspersonal relaterat till LCHF-kost 

Deltagarna upplevde det som svårt att diskutera sitt kostval med sjukvårdspersonal. De upplevde 

att den tilltänkta, traditionella diabeteskosten enligt tallriksmodellen, var den enda som 

sjukvårdspersonalen ville diskutera och att de inte var öppna för alternativ. När deltagarna gjorde 

försök till att diskutera LCHF-kost blev de bemötta med avfärdande attityd från 

sjukvårdspersonalen.  
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Attityden till LCHF-kost var inte god, och inte heller kunskapen om vad LCHF-kost innebar, 

varför deltagarna kände att det var de som fick undervisa sjukvårdspersonalen om kosten och 

inte tvärt om. Detta var något som ansågs negativt bland deltagarna. Den bristande kunskapen 

hos sjukvårdspersonal gjorde deltagarna frustrerade. Det gjorde även att deltagarna inte fick 

information om följderna av den snabba blodsockersänkningen som LCHF-kost innebar, vilket 

uppfattades som negativt och som ledde till lidande. Den allmänna uppfattningen var att 

sjukvårdspersonal behövde läsa på om LCHF-kost. 

 

Ifrågasättande av sjukvårdspersonalens kostråd bemöttes med avfärdande och tillrättavisande 

attityder. Deltagare upplevde diabetessjuksköterskan som uppgiven, att diabetessjuksköterskan 

tröttnade på dem, att de blev nedtryckta och utskällda. De upplevde även att sjukvårdspersonalen 

hotade att inte “ställa upp” för dem om de fortsatte äta enligt LCHF-kost. Då deltagare erbjöd sig 

att ta med vetenskapliga studier för att ge mer information om kostens effekter så uppvisade 

diabetessjuksköterskan ett direkt ointresse och ville inte diskutera ämnet vidare. Dessa reaktioner 

från sjukvårdspersonalen ledde till känslan av att behöva ta eget ansvar för sin behandling.  

 

Då deltagarna frågade efter olika hjälpmedel för att kontrollera sin diabetes bemöttes de med att 

det inte var möjligt så länge de fortsatte äta enligt LCHF-kost. Även provtagning för att 

kontrollera blodvärden var något som inte tilläts. Hjälpmedlen delades ut då läget för deltagarna 

var kritiskt, men inte annars. Detta upplevdes som ett maktutövande från sjukvårdspersonalens 

sida, och att det även användes som metod för att få deltagarna att övergå till att äta enligt 

tallriksmodellen. Deltagarna uppgav att deras vilja att få bättre kontroll på sina värden var för att 

kunna utvärdera om LCHF-kost var bra för dem eller inte och om de eventuellt behövde 

omvärdera sin kost. Med detta i åtanke ansåg de att bemötandet de fick var farligt för deras hälsa.  

 

“...det liksom var ju som att hon, hon eh, det vart ett hot i det hela som hon skulle liksom hålla 

undan, undanhålla dom här proverna, bara för att jag inte gjorde ”som jag skulle” […] och lite 

samma attityd hade även den här nästa doktorn nu då. Näe men jag skulle inte behöva göra det 

och jag skulle inte kunna ta bort någonting och så länge jag åt som jag gjorde så fanns det ingen 

anledning.. […] och jag bad vid båda dom här tillfällena om att få ta, testa den här så kallade 
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apo-kvoten […] det ville hon inte ens tänka, nej det är någon gammal omodern sätt att, att testa 

på säger dom då. ”Det gör vi inte” […] och samma sak, och eftersom du äter som du gör så finns 

det ingen anledning, och eftersom du vägrar medicinen, så finns det heller ingen anledning. Och 

då, då hävdade jag, men, vid båda tillfällena att, om inte jag får testa då kan jag ju heller inte föra 

välgrundade beslut angående min hälsa, det kan ju vara så att jag har fel.” (Deltagare #1) 
 

Inte heller bemöttes förfrågan om att diskutera sitt kostval med en dietist på ett bra sätt, utan 

svaret på den frågan var att det inte fanns några dietister tillgängliga inom primärvården.   

 

Deltagarna uppgav att vid inneliggande vård på sjukhus hade de fått kämpa för att de inte skulle 

få glukosdropp av sjukvårdspersonalen. Deras vilja avfärdades med att samtliga patienter får det 

och att vid för högt blodsocker så finns det insulin att tillgå för att sänka blodsockret igen. 

Deltagarna upplevde att deras vilja inte respekterades och var inte nöjda med bemötandet de fick 

samt sjukvårdspersonalens inställning till insulin. Även andra läkemedel ordinerades trots 

deltagarnas uttryckta motstånd mot att ta dessa läkemedel. 

 

“...båda gångerna (jag varit inlagd på sjukhus) har jag fått kämpa för att de inte ska stoppa på 

mig glukosdropp eller för att jag ska få massa sockrade […] eller osockrade men dock sötade 

krämer. […] ”Aa, det spelar ingen roll, vi kan ge dig insulin. Det är ingen fara. Du får äta allt 

som finns, för vi kan ge dig insulin.” ” (Deltagare #3) 

 

Diabetessjuksköterskorna hade även svårt att acceptera att deltagarna var nöjda med hur de åt 

och insisterade på att de måste äta på ett visst sätt för att det skulle vara bra, det vill säga tre 

huvudmål om dagen med mellanmål emellan. När deltagarna ville diskutera sin kosthållning 

upplevde de att diabetessjuksköterskorna inte kunde stå för att vara det bollplank deltagarna 

önskade, utan stod fast vid sin övertygelse om vad som var “rätt”. Det förekom även att 

diabetessjuksköterskorna klagade över andra patienter, som fått försämrade hälsoresultat, inför 

deltagarna och menade på att försämringen berodde på bristande följsamhet till deras råd. Denna 

skuldbeläggning bidrog till känslan av att diabetessjuksköterskorna inte ville reflektera över 

orsaken till försämringen med risken att de råd de givit eventuellt inte var de bästa i det aktuella 

fallet. 
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Sjukvårdspersonalen hotade med att deltagarna skulle få hälsorelaterade problem efter ett visst 

antal år om de fortsatte att äta enligt LCHF-kosten, problem som sjukvårdspersonalen inte kunde 

definiera. Deltagarna har även fått höra att de “tar livet av sig” med LCHF-kost och de anser sig 

ha blivit uppläxade i stället för hjälpta. De upplevde även att sjukvårdspersonalen ljög för dem 

med avseende på vad de fick rekommendera avseende kosten. Detta har lett till minskat 

förtroende för sjukvårdspersonalen. Avsaknaden av stöd har även gjort att deltagarna har bytt 

eller övervägt att byta diabetessjuksköterska. Det upplevdes som en psykisk stress att behöva 

vara i konflikt med sjukvårdspersonalen och inte bli respekterad för sitt val. Denna kamp ledde 

till en känsla av ensamhet.  

 

Då deltagarna hört att LCHF-kosten har haft god effekt avseende utvecklingen av typ-2 diabetes 

hos flertalet personer kände de frustration över att sjukvårdspersonal inte ville veta av denna 

kost. Deltagarna fick i stället höra att naturalförloppet var vad de hade att vänta och att det inte 

fanns något att göra åt det. Attityder av denna typ fick deltagarna att undanhålla information från 

sjukvårdspersonalen för att undvika konflikt och behålla en “god” relation med dem. Deltagarna 

upplevde även att om de hade en mer inställsam framtoning mot sjukvårdspersonalen så var 

bemötandet bättre.  

 

Vikten av att ha stöd av sjukvårdspersonalen var något som deltagarna beskrev som viktigt. De 

hade varierande upplevelser av detta. Det viktigaste var att sjukvårdspersonalen hade förtroende 

för dem som personer, snarare än förtroende för kosten. En annan form av stöd dessa personer 

uppgav var den bekräftelse och beröm de fick för positiva fysiska resultat av LCHF-kosten. 

Dessa resultat bestod av smalare midja och viktnedgång.  

 

Det fanns några diabetessjuksköterskor och läkare som ändrat sin attityd åt det positiva hållet 

sedan de sett förbättrade värden hos deltagarna, så som sänkt HbA1C och sänkt kolesterol. Andra 

blev “ställda” av att de positiva resultat som deltagarna visade upp inte berodde på deras råd om 

motion och kost, utan på LCHF-kosten.  

 

Deltagarna beskrev det som positivt att få höra att sjukvårdspersonal trodde på dem som 

personer, anpassade måltidskort i de fall deltagarna var inlagda på vårdavdelning och hjälpte till 
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att ordna med LCHF-vänliga måltider. Det upplevdes även som positivt då sjukvårdspersonalen 

varken uttryckt negativa eller positiva åsikter om LCHF-kost, utan haft ett neutralt 

förhållningssätt. Då sjukvårdspersonal bekräftade deltagarna för deras förbättrade hälsoresultat, 

trots deras personliga motstånd mot LCHF-kosten, upplevdes detta som speciellt bra. 

 

De ur sjukvårdspersonalen som visade stöd till deltagarna gjorde det genom att berömma för 

viktnedgång, minskat midjemått och förbättrade värden. Det fanns även läkare som förespråkade 

att utesluta kolhydrater ur kosten, vilket upplevdes som stöttade. 

 

Deltagarna uttryckte även hur de skulle önska att sjukvårdspersonalens attityder och bemötande 

såg ut i framtiden. Det fanns starka åsikter om att sjukvårdspersonalen behövde läsa på mer om 

LCHF-kost, bland annat för att de ska kunna ge adekvata råd kring LCHF-kost och för att de ska 

kunna informera om effekter av kosten så som snabb blodsockersänkning med mera. Deltagarna 

nämnde att de behöver information, och inte skrämselpropaganda, för att kunna fatta rätt beslut 

om deras hälsa. Vidare sa de att sjukvårdspersonalen inte respekterade deltagarnas erfarenheter 

av LCHF-kosten tillräckligt.  

 

Var personerna har hittat kunskap om LCHF-kost 

Deltagarna hade antingen hittat LCHF-kosten själva, fått tips av närstående om LCHF-kosten 

eller både läst själva och fått tips. 

 

DISKUSSION 

Deltagarna har märkt flera hälsofördelar sedan de börjat med LCHF-kost; förbättrat HbA1C, 

viktnedgång, deras övriga sjukdomstillstånd har förbättrats och de mår generellt mycket bättre. 

Bemötandet de får från sjukvårdspersonalen är de till största del missnöjda med. Upplevelsen av 

att inte bli respekterad för sitt kostval beskriver flertalet intervjupersoner och de önskar att 

sjukvårdspersonalen ska ta till sig mer av den nya kunskapen om LCHF-kost. Hur de hittat 

LCHF-kost varierade mellan att ha läst själv, fått tips och en kombination av de två. De hade 

följt LCHF-kost olika länge; från mindre än sex månader till sex år.  
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Resultatdiskussion 

 

Upplevd hälsa hos personer med typ-2 diabetes som äter enligt LCHF-kost 

Resultatet visar att hälsan bland personerna med typ-2 diabetes upplevs som bättre efter de börjat 

äta enligt LCHF-kost. De hälsoeffekter som nämns i studien av Nielsen och Joensson (2008), så 

som viktminskning och förändrat behov av medicin, stämmer överens med resultatet. Även att 

dessa hälsoeffekter skulle ha effekt på upplevelsen av god hälsa bekräftas av resultatet.  

 

Deltagarna i studien upplevde att de mådde bättre, att de var piggare, att de hade mer energi, mer 

ork och att de hade mindre besvär av fysisk aktivitet. Det, i kombination med ett reducerat behov 

av medicin, kunde leda till en känsla av friskhet, trots deras kroniska sjukdom.  

 

Värdegrund för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2010) tar upp att sjuksköterskan ska 

ha personernas hälsa som främsta intresse vid omvårdnaden. Vad som är god hälsa är en 

subjektiv upplevelse, varför sjuksköterskan bör intressera sig för vad individen anser vara 

kriterier för detta. Resultatet visar att de sjuksköterskor deltagarna träffat inte tagit detta till sig, 

utan utgått från egna tankar om hälsa. Det verkar som att fokus har legat på att behandla 

fysiologiska aspekter av sjukdomen, snarare än optimerat deltagarens hälsa på samtliga plan.  

 

I resultatet beskrivs uppståndelsen kring LCHF-kost på nätet som både bra och dålig. Dålig för 

att hetsen kring kosten, vad som är bra och inte att äta, lätt kan gå till överdrift. Det positiva som 

framkom i vår studie var att då deltagarna inte upplevde sig ha stöd av sjukvårdspersonalen fann 

de stöd hos andra som befann sig i samma situation som dem, bland annat via Facebook-forum. 

 

Något intressant som framkom under intervjuerna var en förbättring i övriga sjukdomstillstånd, 

många som deltagarna lidit av i många år. Bland annat magproblem så som IBS är något som 

blivit bättre med kosten, det är även något som beskrivs i artikeln av Austin et al. (2009). 

 

Vilket bemötande de fått av sjukvårdspersonalen relaterat till LCHF-kost 

Resultatet visar att deltagarna inte är nöjda med det bemötande de fått från sjukvårdspersonalen, 

vilket är tråkigt då det dels står i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) att 

sjukvårdspersonalen ska utforma vården i samråd med patienten och att vården ska bygga på 
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respekt för patientens vilja och integritet, bland annat. Vidare står det i Värdegrunden för 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2010) att sjuksköterskan ska vara medveten om 

patientens beroendeställning i förhållande till henne. Det nämns att det är viktigt att 

sjukvårdspersonalen har detta i åtanke vid mötet med patienter och att bemötandet ska ske med 

respekt för patientens fulla värde, vilket de flesta inte mötts av. Vikten av patientens 

självbestämmande tas också upp, vilket innebär att patienten har rätt till att fatta egna beslut. För 

att respektera patientens självbestämmande krävs det att patienten har fått nödvändig information 

för att kunna fatta ett informerat beslut samt att informerat samtycke givits från patienten i 

samband med vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Deltagarnas integritet 

och autonomi har inte alltså respekterats av sjukvårdspersonalen, något som är grundläggande 

för vad omvårdnaden ska baseras på (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

Det bristande bemötandet från sjukvårdspersonalens sida innebar bland annat misstro till 

sjukvården och upplevelsen av att inte ha stöd samt att inte få adekvat information, vilket ledde 

till att deltagarna sökte efter stöd och information på annat håll. Bristerna i den personcentrerade 

vården syns tydligt här. Det är av vikt att sjuksköterskan är noga med att visa sitt stöd till 

personen, speciellt då det rör sig om en långvarig kontakt som den vid diabetesvård (Ekman et 

al., 2011). Sjuksköterskan ska bemöta personers önskemål om olika behandlingar med respekt 

och ha ett öppet sinne för olika behandlingsmetoder (Ekman et al., 2011).  

 

Enligt studien av Shai et al. (2008) så har olika kostalternativ olika bra effekt på olika individer, 

så det är egentligen upp till personen själv att hitta den kost som fungerar bäst. Vår studies 

resultat visar på att det finns en önskan hos intervjudeltagarna om att bli sedda som en person 

och inte som en patient och en diagnos, vilket ytterligare tyder på behov av förbättring från 

sjukvårdspersonalens sida angående personcentrerad vård. Ekman et al. (2011) beskriver att det 

är viktigt att ta hänsyn till personens livsstil, önskningar, preferenser och hälsoproblem vid 

utformandet av en behandlingsplan och att beslut om behandling ska tas tillsammans med 

personen, då det är dennes liv som påverkas av besluten. 
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Bra bemötande och goda relationer mellan sjuksköterska och patient, sker när sjuksköterskan är 

lyhörd för personens intressen, värderingar och önskemål kring behandling (Browall et al., 

2013). Resultatet beskriver situationer när denna inställning inte har funnits hos 

sjukvårdspersonalen, då har en del deltagare anammat en inställsam attityd gentemot 

sjukvårdspersonalen för att “goda”, det vill säga konfliktfria, relationer ska uppstå. Detta 

bristande bemötande har även lett till att deltagare undanhållit information av samma anledning, 

för att slippa konflikt. Detta kan tolkas som strategier från deltagarnas sida för att de ska “få som 

de vill”, samtidigt som det visar att det har legat mer på deltagarens bord att se till att stämningen 

varit god, snarare än på sjukvårdspersonalens.   

 

Var har dessa personer hittat kunskap om LCHF-kost 

Trots att vi inte hade någon teori om hur dessa personer hittat information om LCHF-kost innan 

studiens början är det inte helt oväntat att informationen inhämtats via internet eller från någon i 

omgivningen. Detta på grund av att majoriteten av sjukvårdspersonalen, som tidigare nämnts, 

hade en negativ inställning till LCHF-kost och att de därför inte ville ta upp den som en 

alternativ kost.  

 

Det som är anmärkningsvärt är att ingen av deltagarna nämnde att de hade fått höra om någon 

annan kost än tallriksmodellen, traditionell diabeteskost, från sjukvårdspersonalen. I 

Socialstyrelsens (2011) dokument “Kost vid diabetes” beskrivs fler alternativ, däribland 

lågkolhydratkost. Då Socialstyrelsens råd ska ligga till grund, eller finnas som stöd, för de råd 

sjukvårdspersonalen ger patienter är det märkligt att det inte tas upp fler alternativ vid diskussion 

om kost. Att förtroendet för sjukvården minskar när personalen inte är villiga att diskutera olika 

behandlingsalternativ är inte så konstigt. Detta misstroende leder till att personerna söker 

information på annat håll, information som kanske inte är lämpad för deras behov och som 

potentiellt sätt skulle kunna skada mer än hjälpa. Risken med detta är att personerna blir sjukare, 

vilket skulle kunna innebära en merkostnad för sjukvården och samhället på sikt.  

 

Metoddiskussion 

Trovärdigheten i kvalitativa studier är bland annat beroende av författarnas förförståelse 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Det finns olika åsikter som hur forskare ska förhålla sig 
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till sin förförståelse, men vi anser att det är en väsentlig del i hur vi analyserat och presenterat 

resultaten. Som Granskär och Höglund-Nielsen (2012) beskriver så finns det en viss risk att 

budskap i resultatet som författaren kan förhålla sig till och känna igen går förlorade om 

förförståelsen bortses ifrån. Vidare görs tolkningar av intryck omedvetet och oavbrutet, varför 

det inte går att vara helt utan förförståelse (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Baserat på detta 

har vi tagit hänsyn till förförståelsen vid analys och presentation av denna studies resultat.  

 

Innan studiens början hade vi mailkontakt med den person som föreslog detta ämne, som själv 

hade diabetes och erfarenheter av bemötande från sjukvårdspersonal (A.T. Samuelsson, IVA-

sjuksköterska, 12 april 2014). Därefter läste vi in oss på LCHF-kost och de övergripande delarna 

av den kosten samt dietens inverkan på diabetes. Detta väckte ett intresse att undersöka vidare 

hur personer med typ-2 diabetes som äter enligt LCHF-kost upplever sin hälsa och bemötandet 

de får från sjukvårdspersonalen. Sammantaget efter vad vi läst och den information vi fått via 

mailkontakt hade vi en föreställning om att sjukvårdspersonalen var negativt inställd till LCHF-

kost, vi misstänkte även att personer med diabetes som åt enligt LCHF-kost inte fick ett optimalt 

bemötande. Dessa föreställningar kan ha gjort att vi varit mer benägna att tolka resultaten 

negativt. 

 

För att beskriva en studies trovärdighet används följande begrepp: tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

 

Tillförlitlighet betyder att samtliga ställningstaganden verifieras noggrant genom hela 

forskningsprocessen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Intervjuerna har lyssnats igenom och 

transkriberingarna har lästs av båda författarna. Samtliga intervjuer och analyser har genomförts 

av båda författarna tillsammans, för att säkerställa att inte gå miste om någon viktig information 

som besvarar studiens syften. Detta ökar tillförlitligheten eftersom vi fått möjlighet att ställa 

samma följdfrågor vid samtliga intervjuer och att båda har fått samma möjlighet att dra slutsatser 

baserat på intervjudeltagarnas tonlägen och så vidare. Utöver detta så har vår handledare läst 

igenom de transkriberade intervjuerna, våra analyser och hela vårt arbete. 
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Giltighet avser hur trovärdig datainsamlingen och analysen är (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). Det som påverkar datainsamlingens giltighet är författarnas vetskap om ett forum där 

lämpliga personer för studien kunde hittas, och därmed gavs inte alla personer i Sverige med 

typ-2 diabetes och som äter enligt LCHF-kost möjligheten att delta i studien. Analysen är svårare 

att uttala sig om, eftersom det handlar om tolkningsfrågor. Författarna har tillsammans 

genomfört analysen och sinsemellan diskuterat möjliga tolkningar av intervjusvaren. En 

ytterligare part har granskat analysen och ansett att den motsvarat insamlade data och studiens 

syften. Det är något som stärker studiens giltighet.  

 

Överförbarhet innebär hur väl resultaten kan appliceras på andra grupper eller situationer 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Då den aktuella undersökningsgruppen består av en 

minoritet av personer med typ-2 diabetes som själva har valt att gå emot sjukvårdspersonalens 

råd så kan det vara svårt att överföra dessa resultat på andra grupper. Personerna i 

undersökningsgruppen var även medlemmar i en Facebook-grupp, har gjort ett aktivt val att äta 

enligt LCHF-kost och fick själva anmäla sitt intresse till studien, vilket gör dem till en ännu 

smalare grupp. Inom denna grupp fick vi dock lite spridning såtillvida att deltagarna var av 

blandade åldrar, olika härkomst, vad vi kan anta är olika kön och med olika erfarenheter. Detta 

gör att resultaten möjligtvis kan vara överförbara på övriga personer med typ-2 diabetes som äter 

enligt LCHF-kost.  

 

De kliniska implikationerna som detta arbete har visat på inkluderar bland annat att 

sjukvårdspersonal i stort behöver bli bättre på personcentrerad vård och på att respektera 

personers självbestämmande. Personer som engagerar sig och vill ta ansvar för sin vård och hälsa 

är något som bör uppmuntras från sjukvårdspersonalens sida, inte motarbetas. Fler kostalternativ, 

än tallriksmodellen, bör erbjudas baserat på rekommendationer från Socialstyrelsen, där flera 

kosttyper tas upp som alternativ vid diabetes (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Det behövs mer forskning om vilka effekter LCHF-kost har på lång sikt. Vidare finns det ett 

behov av att undersöka och utforma strategier för att bemöta personer som har andra åsikter om 

behandling än den som sjukvårdspersonalen erbjuder.    
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Den kliniska relevansen som detta arbete har anknyter till sjuksköterskans förmåga till att få 

personen att känna sig hörd och respekterad, vilka är viktiga faktorer som bidrar till god hälsa 

(Ekman et al., 2011). Förhållningssättet till personen påverkar upplevelsen av hälsa (Browall et 

al, 2013). Det framkom under studiens gång att de personer som fått ett bra och respektfullt 

bemötande var mer tillfreds medan de som inte bemöttes respektfullt upplevde negativ stress till 

följd av att vara i konflikt med sjukvårdspersonalen. 

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det vara samhällsekonomiskt lönsamt att lägga mer energi på 

forskning om LCHF-kost då det, baserat på vad vi hittills vet, bidrar till minskad sjuklighet och 

minskat behov av läkemedel hos personer med diabetes (Lönnberg et al., 2014). Diabetes är ett 

växande problem i Sverige (Lönnberg et al., 2014) och den medicinska behandlingen kostar 

mycket, både i lidande för personen och i monetär kostnad för samhället. Den medicinska 

behandlingen vid diabetes brukar öka snarare än minska allteftersom sjukdomen fortskrider 

(Lönnberg et al., 2014). Om dessa kostnader kan avhjälpas med hjälp av kostbehandling skulle 

det alltså gagna både personer med diabetes och samhällsekonomin. 

 

Slutsats 

Personerna i den här studien upplever sin hälsa avsevärt förbättrad sedan de började med LCHF-

kost. Sjukdomar utöver typ-2 diabetesen har blivit bra och de har kunnat fungera bättre på många 

sätt i sitt vardagliga liv. De önskar ett respektfullt bemötande ifrån sjukvårdspersonal i form av 

att deras förbättrade hälsoresultat ska erkännas och att de ska få det stöd de behöver för att lära 

sig hantera sin kroniska sjukdom. Bemötandet sjukvårdspersonal ger personerna har betydelse 

för hur relationen utvecklas och vilket förtroende personerna kan känna för sjukvårdspersonalen. 

De som fått ett dåligt bemötande uppvisar oro och otrygghet med sjukvårdpersonalen, medan 

vissa av dem som undanhöll att de börjat med LCHF-kost för att undvika konflikt har ett gott 

förhållande med personalen i olika utsträckning. Sjukvårdspersonal behöver följaktligen lära sig 

mer om personcentrerat vårdande, och behöver också lära sig att använda sig mer av de riktlinjer 

för kostbehandling som faktiskt redan finns. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  
 

Frågor: 

 

1. Hur länge har du haft din diabetes?  

 

2. Hur länge har du ätit enligt LCHF?  Vad fick dig att börja göra det? 

 

3. Vad är hälsa för dig? Berätta om hur du upplever din hälsa? Specificera vad som upplevs 

bra/dåligt.  

 

4. Har du upplevt någon skillnad i upplevd hälsa före respektive efter start av LCHF? 

Vad/vilka skillnader i så fall?  

 

5. Hur upplever du bemötandet/attityderna från sjukvårdspersonal avseende kosten? 

- Som nydiagnostiserad med typ-2 diabetes?  

- Under övergången till LCHF?  

- I dagsläget? 

 

6. Varifrån har du fått rådet att äta enligt LCHF?  

 

7. Är det något du skulle vilja upplysa sjukvården om angående hur du mår nu när du äter 

LCHF? 

 

8. Medicinerar du för din diabetes och har du behövt ändra doseringen sen du började med 

LCHF? 

 

9. Är det något mer du skulle vilja tillägga? 
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Vi är två sjuksköterskestudenter vid Uppsala universitet. I höst ska vi 
skriva vårt examensarbete, där vi ska intervjua personer med typ-2 
diabetes som äter Low Carb High Fat (LCHF)-kost, det vill säga 
lågkolhydratkost. Vi vill undersöka vilka effekter LCHF har på upplevd 
hälsa samt vilket bemötande dessa personer får från sjukvården. 
Härmed tillfrågas du om deltagande i vår studie. Deltagande är frivilligt 
och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet, utan att det 
påverkar din vård. 

  
Bakgrund 
LCHF som diabeteskost är i nuläget mycket omdiskuterad. Det finns för lite vetenskaplig 
evidens för att sjukvårdsperonal ska kunna rekommendera den. Den forskning som finns riktar 
sig först och främst på fysiska faktorer, därför är det intressant att veta mer om hur personerna 
själva upplever sin hälsa. Sjukvårdspersonalens uppdrag är att främja hälsa, vilket även innefattar 
patientens subjektiva upplevelse.  
 
Som sjuksköterska ingår det i arbetet att främja hälsa hos patienterna, samt att genomföra en god 
vård. God vård innefattar respekt för patienters självbestämmande och att skapa en god relation 
likväl som att arbeta utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Bemötandet är en viktig del för att 
patienten ska känna att han eller hon respekteras för sitt val av behandling.  
 
Syfte 
Syften med denna studie är att undersöka upplevd hälsa hos personer med typ-2 diabetes som 
valt att äta LCHF-kost och bemötande från sjukvårdspersonal avseende kosten. Ytterligare syften 
är att undersöka var dessa personer hittar de kostråd som de väljer att följa och hur länge de har 
följt dem. 
 
Vad innebär deltagande i studien för dig 
Deltagande i studien innebär att vi gör en intervju med dig genom att vi träffas personligen eller 
per telefon angående hur du upplever din hälsa och vilket bemötande du fått av vårdpersonal 
avseende ditt val av kost. Samtalet spelas in med en bandspelare eller motsvarande och beräknas 
ta cirka 30 minuter. Allt material raderas så snart vårt arbete blivit godkänt. 
 
Anonymitet 
Vi två som genomför studien kommer ta del av alla deltagares namn och telefonnummer. I den 
slutliga rapporten presenteras resultaten anonymt och inga uppgifter kommer kunna härledas 
tillbaka till dig. 
 
Ansvariga för studien 
Vi som genomför den här studien heter Emelie Carlbaum och Johanna Henningson och vi läser 
termin sex på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet.  
Vår handledare heter Ewa Billing, och är universitetslektor vid Uppsala universitet.  
 
Vid frågor och funderingar kan ni nå oss på: 
johanna.henningson@gmail.com 
emeliecarlbaum@gmail.com 
ewa.billing@medsci.uu.se  

Bilaga 2 


