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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av vår tids stora folksjukdomar som ökar runt om i världen. Den 
kost som rekommenderas för diabetiker av Socialstyrelsen bygger på ett stort innehåll 
kolhydrater, vilket tenderar att höja blodsockernivåerna. På senare tid har flera forskare börjat 
förespråka en kosthållning med högre andel fett, LCHF-kost, vilket har påvisat flera positiva 
effekter för personer med diabetes typ 2. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att studera 
befintlig forskning som undersöker effekter av LCHF-kost hos personer med diabetes typ 2. 
Metod: Systematisk litteraturstudie valdes som design där kvantitativa studier inkluderades. 
Artikelsökningarna gjordes i databasen PubMed. Artikelgranskning gjordes genom en modifierad 
granskningsmall med poängsystem. 92 artiklar insamlades och av dessa valdes 24 artiklar ut för 
kvalitetsgranskning. Irrelevanta artiklar exkluderas. Efter kvalitetsgranskningen valdes 15 artiklar 
ut som sammanställdes i en översiktstabell.  Resultat: Flera effekter sågs av att äta LCHF-kost 
hos personer med diabetes typ 2. De största förändringarna var viktnedgång, minskade HbA1c-
nivåer, ökad insulinkänslighet, minskade glukosnivåer och minskade triglycerider. LCHF-kost 
hade skilda effekter på kolesterolnivån. I ett fåtal studier påvisas olika psykiska och fysiska 
effekter av LCHF-kost. Det som redovisades i resultatet var synliga och mätbara effekter efter att 
ha intagit en LCHF-kost efter två timmar upp till 56 veckor. Slutsats: Flera positiva effekter ses 
av att äta LCHF-kost hos personer med diabetes typ 2 på kort sikt och upp till ett år. Ytterligare 
studier bör göras och pågå under en längre tid än ett år för att LCHF-kost skall kunna 
rekommenderas till personer med diabetes typ 2.  
  
Nyckelord: Omvårdnad, Diabetes typ 2, LCHF-kost, Högfettkost, Lågkolhydratskost 
 
 
ABSTRACT 
Background: Type 2 diabetes is one of the most common diseases of our time and a huge 
worldwide health issue. The Swedish social board recommends people with diabetes to eat a diet 
that contains mostly carbohydrates, which increases blood glucose levels. Though more recently 
scientists have started to advocate another type of diet that consists of more fat, the LCHF-diet, 
which has shown several positive effects on people with type 2 diabetes.  Aim: The aim of this 
systematic review is to investigate current science on people with type 2 diabetes that follows the 
LCHF-diet and which effects that could be seen over time. Methods: The design of this study is a 
systematic review and quantitative articles were included.  The search of articles was made in the 
PubMed database.  The article examination was done through a modified review template with a 
point system. Totally 92 articles were collected and 24 of these articles were then chosen for the 
article quality examination. Irrelevant articles were excluded. After the quality examination 15 
articles were elected and compiled in an overviewing chart. Results: Several effects could be 
measured by people with type 2 diabetes following the LCHF-diet. The main changes were 
weight loss, lower levels of HbA1c, increased insulin resistance, decreased blood glucose levels 
and decreased triglyceride levels. The LCHF diet had different effects on cholesterol levels. A 
few studies also showed different physical and psychological effects. The result contained 
measurable effects after following the LCHF diet for two hours up to 56 weeks. Conclusion: 
Several positive effects could be measured on people with type 2 diabetes after following the 
LCHF diet from two hours up to a year. More studies that go on for over a year are needed in the 
future before the LCHF diet can be recommended for people with type 2 diabetes. 
 
Keywords: Health, suffering, nursing, Type 2 diabetes, LCHF, High-fat diet, Low-carb diet 
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INTRODUKTION 
BAKGRUND 

Mat och näring är något som alla människor behöver för att hålla sig friska genom hela livet. 

Människan tillgodogör sig näring främst från de stora makronutrienterna som är kolhydrater, fett 

och protein (Livsmedelsverket, 2015c). Makronutrienterna bryts ner och tas hand i kroppen på 

skilda vis, och stimulerar olika signaler i kroppen. Frisättning av mättnadssignaler från mag–

tarmkanalen sker både lokalt i tarmen och centralt i hjärnan. En fettrik kost ger tydlig mättnad 

medan protein stimulerar mättnad av annan karaktär vilket leder till bristande förmåga att äta mer 

vid mättnadskänsla. Kolhydrater ger svagare mättnadssignaler jämfört med fett och protein 

(Abrahamsson, 2013). Vid vissa sjukdomar där ämnesomsättning blivit rubbad har 

näringsfördelningen av makronutrienterna i kosten en stor betydelse, såsom vid sjukdomen 

diabetes (Mosand & Førsund, 2002). 

 

 

Epidemiologi 

Diabetes mellitus är en grupp endokrina sjukdomsdiagnoser där det mest utmärkande symtomet 

är kronisk hyperglykemi (Mosand & Førsund, 2002). Sjukdomen är ett stort problem i dagens 

samhälle där 9 % av den vuxna befolkningen i världen har diabetes, varav 90 % har diabetes typ 

2 (WHO, 2015). Forskare spår en fördubbling av sjukdomen inom de närmsta åren vilket gör att 

det räknas till en av de snabbast ökande folksjukdomarna i världen. (Dahlqvist & Mustonen, 

2000). Kraftigast ökning av sjukdomen förekommer i utvecklingsländerna, främst Indien och 

Kina men även länder kring mellanöstern, Afrika söder om Sahara, USA, Ryssland, Brasilien, 

Indonesien och Japan. Det förekommer en viss skillnad i världen kring när sjukdomsdebuten 

inträffar. Människor i Mellanöstern drabbas av diabetes typ 2 drygt tio år tidigare jämfört med 

människorna i norra Europa (Ajank, 2013). Enligt Nationella Diabetesregistret har ungefär 

400 000 personer diabetes i Sverige (Guðbjörnsdóttir, Eliasson, Cederholm, Svensson, 

Samuelsson Linder & Sjöstedt, 2015). 
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Kroppens påverkan av diabetes typ 2 

Diabetiker har vanligtvis höga halter av triglycerider, låga halter av HDL-kolesterol och höga 

halter av LDL-kolesterol (Mosand & Førsund, 2002). Dessa mätvärden går under 

samlingsnamnet blodfetter och ger vanligen inga symtom, men kan på sikt leda till olika 

sjukdomar. Kolesterol är ett fettliknande ämne som har en betydande roll i kroppen. Fett och 

kolesterol från föda omvandlas till triglycerider i levern. Ju mer triglycerider som kroppen tar 

upp, desto mer kompakt blir fettsyran och omvandlas då till LDL-kolesterol för att användas som 

energi och byggmaterial i kroppens celler. Höga värden av LDL-kolesterol ger en ökad nivå av 

fett kring våra celler och organ vilket kan medföra ökad risk av hjärt- och kärlsjukdomar. HDL-

kolesterol har motsatt effekt i kroppen och tar upp överskott av kolesterol och transporterar 

tillbaka detta till levern. Höga värden av HDL kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar 

(Livsmedelsverket, 2015a). 

 

 

Kroppens blodsockernivåer regleras framförallt av ett hormon som heter insulin. Denna reglering 

sker då hormonet möjliggör upptaget av glukos från blodet till kroppens celler där det kan 

omvandlas till energi. Vid diabetes mellitus har kroppens förmåga att utsöndra insulin blivit 

nedsatt eller helt uteblivit vilket resulterar till att kroppens celler inte kan tillgodogöra sig den 

energi som finns i glukos. Detta leder i sin tur till kronisk hyperglykemi, vilket är skadligt för 

kroppens vävnader. För att ställa diagnos tas två blodprover, plasmaglukos, som visar hur 

blodsockernivån är vid provtagningstillfället, och HbA1c, som visar hur blodsockernivån har 

varit under de senaste två till tre månaderna. HbA1c är ett mätvärde som visar hur stor andel av 

kroppens hemoglobin som är glykerat. Vid provtagning ska personen vara fastande och om 

plasmaglukosvärdet överstiger 7.0 mmol/l vid två olika provtagningstillfällen kan diagnosen 

diabetes typ 2 fastställas (Mosand & Førsund, 2002). 

 

 

Förhöjda glukosnivåer i blodet kan leda till en rad olika symtom såsom orkeslöshet, ökad törst, 

ökad urinproduktion och nedsatt syn (Mosand & Førsund, 2002). Vidare delas samlingsbegreppet 

diabetes mellitus in i två helt skilda diagnoser, diabetes typ 1 och 2. Diabetes typ 1 är en 

autoimmun sjukdom som vanligast drabbar barn och ungdomar. Vad som sker fysiologiskt i 

kroppen är att kroppens immunförsvar attackerar de betaceller som finns i bukspottkörteln. När 
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betacellerna, som ansvarar för insulinutsöndringen i blodet skadas, resulterar det till att kroppens 

insulinproduktion uteblir. Personer med diabetes typ 1 är således helt beroende av 

insulinbehandling livet ut. Diabetes typ 2 utvecklas över tid och orsakas av en kombination av 

faktorer som ärftlighet och försämrade levnadsvanor gällande motion, rökning och kost. 

Sjukdomen drabbar i synnerhet äldre människor (Magnusson, 2011). Det som sker i kroppen vid 

denna diagnos är att cellerna utvecklar en resistens mot insulin och blir då mindre känsliga för 

hormonet. Detta leder därför även till hyperglykemi, men diagnosen är inte irreversibel som vid 

diabetes typ 1. Läkemedlet insulin används som behandling vid diabetes typ 2 men cellernas 

insulinkänslighet går i detta fall även att påverka med hjälp av kost och motion (Agardh & Berne, 

2010). 

 

 

En god kosthållning och en normal kroppsvikt är att föredra då det finns ett tydligt samband 

mellan övervikt och diabetes typ 2 då ett högt BMI ökar risken till att utveckla diabetes (Mosand 

& Førsund, 2002). Ett lägre BMI leder till förbättrad insulinkänslighet och glukosreglering, vilket 

förbättrar både hälsa och välmående (Chiu, Wray & Beverly, 2010).  

 

 

Näringsfördelning under 1900-talet 

Läkemedlet insulin började användas för att behandla diabetes år 1922. Tidigare byggde 

behandlingen av diabetes typ 2 istället på en långsiktig kontroll av blodsockret med reducerad 

mängd kolhydrater i kosten. Introduktionen av insulinet på läkemedelsmarknaden möjliggjorde 

en kost med större andel kolhydrater för personer med diabetes typ 2. Detta resulterade i att 

personer med diabetes typ 2 kunde äta i princip samma typ av kost som friska personer (Statens 

värdering för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). Detta tankesätt hos diabetiker har lett till att 

användandet av diabetesmedicin ökat. År 2008 var den totala kostnaden för insulin i Sverige 930 

miljoner kronor (SBU 2009).  

 

 

I och med den industrialisering som skedde under 1900-talet har socker och kolhydrater blivit en 

betydligt större del av människans kost än det var för hundra år sedan (Eenfeldt, 2012). 

Näringsfördelningen i en måltid består numera av en betydligt större andel kolhydrater och allt 
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mindre andel fett än vad det gjorde för hundra år sedan (Socialstyrelsen, 2011). Ann Fernholm 

presenterar en möjlig orsak kring varför förändringen av intaget av näringsämnena skedde. Under 

1900-talet presenterades ett flertal studier som påvisade ett samband mellan ett stort intag av fett 

och kolesterol, och ökad risk för fetma och hjärtinfarkt. Dessa studier ledde till att en så kallad 

fettskräck utvecklades runt om i världen och fett började då konsumeras betydligt mindre än 

tidigare (Fernholm, 2014). I Sverige blev följden att livsmedelsverket skapade en så kallad 

nyckelhålsmärkning på livsmedel. Denna märkning syftade till att befolkningen skulle minska 

fettkonsumtionen och då bli friskare och minska risken för hjärt- kärlsjukdomar, fetma och 

diabetes typ 2. Märkningen är ofta utsatt på livsmedel som innehåller mindre fett, utan att ta 

hänsyn till andelen socker (Livsmedelsverket, 2015b). 

 

 

Kostbehandling 

Den diabeteskost som rekommenderas inom sjukvården idag bygger på Socialstyrelsens 

rekommendationer. Kosten bygger på ett lågt kaloriintag där näringsfördelningen består av drygt 

hälften kolhydrater, en tredjedel fett och en femtedel protein. Det rekommenderas även ett dagligt 

intag av 500 gram frukt och grönsaker, fisk två till tre gånger i veckan, flytande margarin eller 

olja till matlagningen, fullkornsvarianter av bröd, flingor, gryn, pasta och ris, mestadels 

nyckelhålsmärkta livsmedel och måttlig alkoholkonsumtion (Socialstyrelsen, 2011). 

 

 

Den traditionella diabeteskosten är snarlik den kost som Socialstyrelsen rekommenderar till den 

friska befolkningen i Sverige (Socialstyrelsen, 2011). En kolhydratrik kost höjer nivåerna av 

blodsocker och stimulerar därför frisättningen av insulin. Som tidigare nämnt kan detta leda till 

att cellerna blir mer resistenta och i värsta fall resultera i sjukdomen diabetes typ 2 

(Socialstyrelsen, 2011). Kroppen behöver inte utsöndra lika mycket insulin om kolhydrater 

istället ersätts med fett och proteiner, vilket kan minska risken att drabbas av diabetes typ 2. 

Denna kost kan även leda till ökad insulinkänslighet i cellerna hos personer som redan blivit 

diagnostiserade (Abrahamsson, 2013). 
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Low Carb High Fat 

Sedan början på 2000-talet har en debatt blossat upp kring om kolhydratrik kost verkligen är det 

optimala valet för personer med diabetes typ 2. Flera läkare och näringsexperter har hävdat att en 

annorlunda näringsfördelning med mindre kolhydrater skulle kunna vara bättre lämpad. En av de 

dieter som skapat många diskussioner och fått genombrott är LCHF, från engelskans Low Carb 

High Fat (SBU, 2010). LCHF är en kosthållning som bygger på ett minimalt intag av 

kolhydrater, maximalt 10 energiprocent [E%] eller cirka 50 gram per dygn vilket kompenseras 

med ett ökat intag av fett (Dahlqvist, 2010). Forskare och förespråkare för LCHF ser ett samband 

mellan ökad konsumtion av kolhydrater, minskad konsumtion av fett gentemot en ökad 

förekomst av övervikt, fetma och diabetes i Sverige samt i andra delar av världen (Gross, Li, Ford 

& Liu, 2004).  

 

 

Trots de rekommendationer som Socialstyrelsen utformat använder sig många personer med 

diabetes typ 2 av LCHF för att upprätthålla en stabil blodsockernivå. I Fernholm (2014) 

presenteras en genomgång av aktuell forskning inom området som visar olika positiva psykiska 

och fysiska effekter, såsom sänkt blodtryck och viktnedgång, som diabetiker upplevt efter att 

ändrat sin kosthållning och börjat äta enligt LCHF. 

 

 

I en studie av Nielsen, Jönsson och Nilsson (2005) studerades en grupp personer med diabetes 

typ 2 som fick äta enligt LCHF. Deltagarna i studien upplevde positiva förändringar efter att ha 

ändrat sina kostvanor. En av deltagarna, som normalt brukade ha högt blodsocker efter måltid, 

uppmätte istället ett värde som låg inom referensramarna (Almås, 2002) hos en frisk person. 

LCHF-kost har även påvisat positiva effekter såsom sänkt blodtryck, förbättrade HbA1c-värden, 

mindre insulindoser, symtomfrihet, ökad livskvalitet, viktminskning och minskat behov av 

insulindoser i två andra större studier (Daly et al., 2006;  Haimoto, Iwata, Wakai & Umegaki, 

2008). En studie av He, Merchant, Rimm, Rosner, Stampfer, Willett & Ascherio (2003) har och 

andra sidan visat att ett högt fettintag under längre tid kan påverka kroppen negativt genom 

förhöjda värden av blodsocker och blodfetter som i sin tur kan vara skadligt för hjärt- och 

kärlsystemet. I SBUs senaste rapport, publicerad 2011, presenteras förslag på dieter som kan 

passa en person som lever med diabetes. En kost som innehåller extremt liten andel kolhydrater 
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och stor andel fett, som LCHF gör, saknar tillräckligt vetenskapligt stöd för att de ska vara 

möjligt att bedöma dess effekt och långsiktiga risker (SBU, 2011).  

 

 

Sjuksköterskans roll 

Följder av debatten kring denna kosthållning skapar risk för förvirring hos diabetiker kring vad 

de borde äta. Detta gör det även problematiskt för vad vårdpersonal skall rekommendera för slags 

kost till diabetikern. För att nå detta kan vägledning genom Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

inhämtas. Teorin bygger på människans mellanmänskliga aspekter och på begrepp såsom 

människa, kommunikation, livets mening och lidande (Kirkevold, 2000). 

 

 

Travelbee menar att varje människa är unik och trots att personer kan uppleva samma saker 

kommer individens enskilda upplevelser ändå vara personliga och inte samma som någon annans. 

Detta kan förklara att ett specifikt medicinskt tillstånd kan upplevs olika beroende på faktorer 

som erfarenheter och situation. Synen på god hälsa är subjektiv vilket kan uppfyllas genom att ta 

hänsyn till patientens individuella upplevelser. Diabetes är en sjukdom som patienten måste lära 

sig leva med och förhålla sig till ur ett livslångt perspektiv, vilket kan förknippas med långvarigt 

lidande och därmed hota en god hälsa. Reaktioner och upplevelser av lidandet kan uttrycka sig 

olika utifrån varje patienten, såsom chock, starka känslor, humörförändringar, passivitet eller 

uppgivenhet. Hur patienten reagerar, vad den har för förhoppningar, inställningar, styrka och mål 

är av görande för hur denne kommer hantera sitt möte med sin sjukdom och lidande (Kirkevold, 

2000).  

 

 

Att få patienten till att finna hopp är sjuksköterskan mål. Detta kommer då stärka patienten och 

hjälpa denne till att kunna hantera sitt lidande, vilket även skapar möjlighet till ett behagligt och 

glädjefyllt liv. Sjuksköterskans roll vid behandling av diabetes typ 2 bygger på att vägleda 

patienten individanpassat till en hälsosam livsstil, bland annat genom kostråd. Detta i syfte att 

förebygga framtida komplikationer, behålla god livskvalitet och minska lidande (Socialstyrelsen, 

2015).  
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Omvårdnaden är en process där patienten får stöd och hjälp av sjuksköterskan genom att leda 

patienten till att finna en mening, att kunna bära och hantera sina erfarenheter. I syfte för att 

kunna hjälpa patienten på bästa sätt krävs det att denna mellanmänsklig process etableras mellan 

sjuksköterska och patient. Detta betyder att tidigare bestämda roller suddas ut och båda parter ser 

varandra istället som unika individer. Under första mötet mellan sjuksköterska och patient 

etableras en kontakt för att lära känna varandra. Samtalet har en betydande roll där känslor och 

tankar förmedlas. Då denna kontakt är etablerad känner sjuksköterskan ökad empati och 

förståelse för patientens individuella beteende och dess upplevelser av exempelvis sorg, lidande 

och besvikelser (Kirkevold, 2000). 

 

 

En vägledning till hur sjuksköterskans bör förhålla sig till omvårdnaden och 

kostrekommendationerna till diabetikern kan inhämtas från vetenskapen. För att uppfylla en god 

och säker vård i arbetet som sjuksköterska ska hon enligt patientsäkerhetslag (SFS, 2010:659) 

arbeta evidensbaserat, med kunskap baserat på vetenskapliga bevis, och det är då av största vikt 

att sjuksköterskor ständigt ges möjligt till att blir uppdaterade inom sitt berörda ämnesområde 

med hjälp av ny forskning från exempelvis litteraturstudier.  

 

 

Problemformulering 

Det finns forskning som visar att LCHF-kost kan ger positiva effekter såsom lägre 

blodsockernivåer och symtomfrihet hos personer med diabetes typ 2 men Socialstyrelsen 

förespråkar traditionell diabeteskost. Dessa oklarheter som råder kring vilken kost som är bäst 

anpassad för att minska symtom och lidande hos personer med diabetes typ 2 försvårar 

sjuksköterskans uppgift, se tabell 1. Det behövs därmed mer evidens inom området för att stödja 

sjuksköterskan i sitt arbete.  

 

Tabell 1. PEO-tabell 

P: Population (befolkning) E: Exposure (exponering) O: Outcome (resultat) 

Patienter med diabetes typ 2 som vill leva ett 

symtomfritt liv trots sin sjukdom 

LCHF-kost Eventuella effekter 
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Syfte  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att studera befintlig forskning som undersöker 

effekter av LCHF-kost hos personer med diabetes typ 2. 

 

 

Frågeställningar 

• Vilka positiva och/eller negativa effekter kan ses av LCHF-kost hos personer med 

diabetes typ 2? 

• Vilka effekter kan ses inom ett år? 

• Vilka effekter kan ses på ett år eller längre? 

 

 

METOD 
Design 

En systematisk litteraturstudie valdes som design för att belysa aktuell forskning inom det valda 

ämnet. Kvantitativa studier har inkluderats. 

 

 

Sökstrategi 

Databaser 

Artikelsökningarna gjordes i databasen PubMed. 

 

 

Sökord 

Se tabell 2. 

 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De inklusionskriterier som användes till litteraturstudien var att de vetenskapliga artiklar som 

valts ut skulle vara skrivna på svenska eller engelska, svara på litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar, undersöka personer med diabetes typ 2, inte vara publicerade för mer än 15 år 



	 9	

sedan samt att den kost som undersöks ska innehålla minst 40 E% fett och mindre andel 

kolhydrater än vad Livsmedelsverket rekommenderar till personer med diabetes typ 2 idag (50-60 

E%). Artiklarna skulle ha varit publicerade i en vetenskaplig tidskrift, vara kvantitativa, samt 

vara tillgängliga genom Uppsala Universitets databaser. Samtliga studier skulle även ha ett etiskt 

godkännande av en etisk kommitté samt ett skriftligt godkännande kring publicering av personlig 

data från deltagarna i studierna. Exklusionskriterierna var litteraturöversiktsartiklar, studier 

gjorde på djur eller på personer med diabetes typ 1 samt artiklar som inte redovisade 

näringsfördelning i kostupplägget. Ingen hänsyn togs till vilken kost deltagarna ätit före 

studiernas början. 

 

 

Tillvägagångssätt  

Den 27 maj 2015 gjordes en preliminär litteratursökning i databasen PubMed med hjälp av en 

bibliotekarie på Biomedicinskt Centrum i Uppsala. En andra litteratursökning i PubMed utfördes 

den 23 september 2015. Sammanlagt gjordes 19 sökningar i PubMed där totalt 92 artiklar 

samlades in genom en översiktlig granskning av båda författarna utifrån artiklarnas rubrik och 

syfte, se tabell 2. I vissa sökningar användes urvalskriteriet ”15 years” för att begränsa sökningen. 

I sökningar där detta urvalskriterium inte användes kontrollerade författarna manuellt att 

studierna inte publicerats för mer än 15 år sedan. Efter att ha läst artiklarnas abstrakt och titel 

valdes slutligen 24 artiklar ut för kvalitetsgranskning. De studier som kunde läsas genom Uppsala 

Universitets databas, ansågs uppfylla litteraturstudiens inklusions- och exklusionskriterier och 

gick vidare till en översiktlig granskning.  
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Tabell 2. Litteratursökningstabell 
Nummer 

av 

artikelsök 

Sökord/ kombination av sökord MESH term i 

PubMed         

Urvals- 

kriterier 

Antal 

träffar  

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

valda 

artiklar  

Antal utvalda 

artiklar till 

granskning  
 
 1 Diet, High Fat AND Diabetes type 2   1742 0 0 0 

2 diet, high fat [mesh] AND diabetes type 2    321 1 1 1 

3 diet, high fat [mesh] AND diabetes type 2  15 years, Humans, 

Clinical Trial 

8 4 2 2 

4 "Diabetes Mellitus, Type 2/diet therapy"[MAJR] AND 

high-fat  

15 years, Humans 26 5 6 6 

5 High fat, low carbohydrate diet AND diabetes type 2  15 years, Humans, 

Clinical Trial 

55 11 0 0 

7 2 diabetes diet low carbohydrate restricted   255 20 0 0 

8 low carbohydrate restricted AND diabetes type 2   187 7 0 0 

9 Dietary Fats/administration and dosage[MAJR] And 

insulinrecistance AND diabetes AND high-fat  

  7 5 1 1 

10 carbohydrate-free diet diabetes   32 2 1 1 

11 "Diet, High-Fat/adverse effects"[MAJR] AND diabetes 15 years, Humans 52 6 2 2 

12 Low Carbohydrate Diet Type 2   939 10 3 3 

13 Fat diet AND type 2 diabetes AND glycemic control Humans, Clinical 

Trial 

125 3 1  2 

14 (("Blood Glucose/metabolism"[MAJR]) AND "Diabetes 

Mellitus, Type 2/blood"[MeSH Terms]) AND "Insulin 

Resistance/physiology"[MAJR] AND diet 

Full Text, Humans 16 4 1 1 

15 (("Diabetes Mellitus, Type 2/diet therapy"[MAJR]) AND 

"Blood Glucose/metabolism"[MAJR]) AND "Diabetic 

Diet"[MAJR] 

15 years, humans 12 2 1 1 

16 ("Diabetes Mellitus, Type 2/diet therapy"[MAJR]) AND 

"Blood Glucose/analysis"[MeSH Terms] AND ketogenic 

  1 1 1 1 

17 diet managment AND type 2 diabetes AND carbohydrate  2015 33 4 1 1 

18 low carbohydrate AND diet AND diabetes type 2 AND 

obese 

15 years clinical 

trial 

109 4 1 1 

19 lckd type AND 2 diabetes   4 3 1 1 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Författarna har kvalitetsgranskat samtliga artiklar tillsammans utifrån Forsberg och Wengström 

(2008) kvantitativa granskningsmall (bilaga 1). Utifrån granskningsmallen har artiklarna 

poängsatts och värderats till antingen låg-, medel- eller hög kvalitet. Granskningsmallen består av 

20 punkter. För att underlätta granskningen sattes poäng på frågorna, ja fick ett poäng och nej 

fick noll poäng. De artiklar som uppfyllde 0-7 poäng ansågs ha låg kvalitet, 8-11 medel kvalitet 

och 12-20 som hög kvalitet. De artiklar som värderas till hög- och medelkvalitet inkluderades i 

litteraturstudien enligt den urvalsprocess som SBU utformat (2014). Efter kvalitetsgranskningen 

valdes 15 artiklar med antingen medel eller hög kvalitet ut. Se bilaga 1 för kvalitetsgranskningen 

av utvalda artiklar. 

 

 

Resultatanalys 

Resultaten från de artiklar som valts ut studerades sedan noggrant och analyserades för att kunna 

se eventuella likheter och skillnader i artiklarnas resultat. En sammanfattning sammanställdes i en 

översiktstabell (bilaga 3). De effekter som påträffades ligger till grund för utformandet av det de 

delar som utgör resultatet av litteraturstudien (Friberg, 2006). En mer noggrann tabell över 

artiklarnas resultat gjordes för att lättare kunna jämföra och få en överblick (bilaga 2). 

 

 

Etiska överväganden  

Då ny forskning sprids till allmänheten påverkar detta både samhället och människor. Det är av 

största vikt att forskare noggrant tagit hänsyn till etik och moral för deltagarna i studiernas bästa. 

Inom litteraturstudier är det forskarens ansvar att de artiklar som granskas håller hög moral och 

kvalitet, speciellt vid granskning av resultat och urval (Forsberg & Wengström, 

2008).  Medicinsk forskning på människor bör utföras med största hänsynstagande och respekt 

för varje enskild individ (Vetenskapsrådet, 2015). Författarna ansvarar för att de artiklar som 

valts ut och inkluderas har granskats av ett en etisk kommitté samt fått ett skriftligt godkännande 

av publicering av personlig data från deltagarna i studierna. Bedömning, analys och presentation 

av forskningsresultatet var opartiskt (se översiktstabell, bilaga 3). 
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RESULTAT 
Resultatet som framkommit under litteraturstudien presenteras nedan i delar som varit relevanta 

för att besvara syftet. De 15 inkluderade studierna redovisar effekten av LCHF-kost hos personer 

med diabetes typ 2. Samtliga studier har en kvantitativ forskningsansats och är uppbyggda som 

kohort- eller fallkontrollstudie. Studierna kommer från USA, Japan, Italien, Kuwait, 

Nederländerna, Tjeckien och Storbritannien. Deltagarna i studierna var vuxna män och kvinnor 

mellan åldern 18 och 70 år. Majoriteten av studierna rekryterade sitt urval från sjukhus eller 

annan organisation inom vård och omsorg. Resultatet är presenterat utifrån studiens 

frågeställningar följt av underrubriker som bygger på studiernas resultat. Se bilaga 2 för mer 

detaljerat resultat.  

 

 

Positiva och negativa effekter som ses av LCHF-kost hos personer med diabetes typ 2 

Effekter av LCHF-kost kan ses hos personer med diabetes typ 2 i studier genomförda under olika 

tidslängder. Tre studier (Haimoto, Sasakabe, Umegaki & Wakai, 2009; Harte, Varma, Tripathi, 

McGee, Al-Daghri, Al-Attas & McTernan, 2012; Nuttall, Almokayyad & Gannon, 2015) 

undersökte dess omedelbara effekter efter en LCHF-måltid och benämner dess resultat som 

direkta effekter.  

 

	

Effekter i studier som pågick från en vecka upp till ett år benämns som korttidseffekter. Nio av de 

femton studierna redovisar korttidseffekter (Bozzetto., 2012; Krebs, Bell, Hall, Parry-Strong, 

Docherty & Chase, 2013; Brunerova, Smejkalova, Potockova & Andel, 2007; Saslow, Kim, 

Jennifer, Daubenmier, Moskowitz, Phinney & Hecht, 2014; Allick, Bisschop, Ackermans, 

Endert, Meijer, Kuipers & Romijn, 2004; Gerhard, Ahmann, Meeuws, McMurry, Duell & 

Connor, 2004; Nuttall, Schweim, Hoover & Gannon, 2008; Boden, Sargrad, Homko, Mozzoli & 

Stein, 2005; Yancy, Foy, Chalecki, Vernon & Westman, 2005). 
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Begreppet långtidseffekter används vid uppkomna effekter hos deltagarna i tre studier (Brehm, 

Lattin, Summer, Boback, Gilchrist, Jandacek & D'Alessio, 2009; Dashti., 2007; Tay et al., 2015) 

som pågick i längre än ett år.  

	

	

De förändrade mätvärdena och parametrarna som kunde ses efter att ha ätit LCHF-kost hos 

personer med diabetes typ 2 under olika lång tid var blodprover såsom HbA1c, glukos- och 

insulinnivån och blodfetter i blodet, vitala parametrar till exempelvis blodtryck, viktförändring, 

samt övriga effekter såsom psykiska och fysiska förändringar.  

 

 

Effekter av LCHF som kan ses inom ett år 

HbA1c  

Utifrån granskning av artiklarnas resultat påvisade flera artiklar en signifikant förändring på 

HbA1c efter att personer med diabetes typ 2 ätit LCHF-kost under en viss tid. Samtliga artiklar 

redovisade en minskning av HbA1c eller blodglukos. Korttidseffekter påvisades i flera artiklar. 

Den snabbaste effekten kunde ses efter två veckors kostbehandling där medelvärdet av HbA1c 

hos deltagarna hade minskat signifikant (Boden et al., 2005). Effekter efter åtta veckors LCHF-

kost visades signifikant förbättrade HbA1c-värden i jämförelse med en högkolhydratkost 

(Bozzetto et al., 2012). Fortsatt minskning av HbA1c kunde även ses efter tre till fyra månaders 

kostbehandling, vilket redovisas i flera artiklar (Krebs et al., 2013; Brunerova et al., 2007; Saslow 

et al., 2014). 

  

 

Glukos- och insulinnivåer 

Flera av artiklarna påvisade att LCHF-kost hade en positiv påverkan på insulinkänslighet och 

glukosnivåer i blodet, som också kommer benämnas som fasteblodsocker. I en majoritet av 

studierna kunde deltagarnas blodsockersänkande medicinering reduceras. Korttidseffekter på 

glukos- och insulinnivån påvisades i flera av artiklarna. Två studier (Haimoto et al., 2009; Nuttall 

et al., 2015) studerade de effekter som kunde ses efter en LCHF-måltid respektive en 

kolhydratrik måltid. Glukosnivån i blodet hade en lägre procentuell ökning hos de personer som 

åt en måltid LCHF-kost jämfört med de som åt mer kolhydrater. Medelfasteblodsockret hos den 
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grupp som skulle äta större andel kolhydrater och lägre andel fett, hade högre insulinnivåer två 

timmar efter första måltiden jämfört med gruppen som åt LCHF-kost.  

 

 

Korttidseffekter från två veckor upp till sex veckor har studerats i ett antal studier (Allick et al., 

2004; Boden et al., 2005; Gerhard et al., 2004; Nuttall et al., 2008). Uppmätta insulinnivåer i 

blodet hos deltagarna i samtliga studier var signifikant lägre efter en kortare tid av en LCHF-diet. 

Detta resulterade i att flera av deltagarna kunde minska dosen av sin blodsockersänkande 

medicin. Artiklar som studerade LCHF-kostens påverkan på insulin- och glukosnivåerna i blodet 

under en längre tid visade liknande effekt på insulinet där en minskning av fasteblodsockret 

uppmättes (Yancy et al., 2005; Saslow et al., 2014; Brunerova et al., 2007).   

 

 

Blodfetter (total kolesterol, LDL, HDL, triglycerider) 

Korttidseffekter på kolesterolvärdet påvisades i en studie av Harte et al. (2012) där värdena av 

LDL-kolesterol och HDL-kolesterol var lägre innan måltid jämfört med fyra timmar efter intag 

av fettrik måltid. Boden et al. (2005) och Gerhard et al. (2004) redovisar en minskning av LDL-

kolesterol på två respektive sex veckor men däremot skilda effekter på HDL-nivån. Boden et al. 

(2005) uppmätte ingen signifikant skillnad av kolesterolvärdet. I studien av Gerhard et al. (2004) 

hade HDL-nivån minskat.  

 

 

Studier som analyserat deltagarnas nivå av total kolesterol visar både minskade och ökade 

värden. I studien Nuttall et al. (2008) hade nivån minskat. Krebs et al. (2013) redovisar en ökning 

av det totala kolesterolet.  

 

 

Korttidseffekter på blodvärden av triglycerider redovisades av Boden et al. (2005) där nivån av 

triglycerider i blodet minskade med 35 % efter två veckors kostbehandling. Ett flertal studier 

redovisar en signifikant minskning av triglycerider till följd av LCHF-kost från tre månader upp 

till ett år (Brunerova et al., 2007; Krebs et al., 2013; Yancy et al., 2005). 
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Blodtryck 

Signifikanta skillnader på blodtryck påvisades i ett fåtal artiklar. De effekter som redovisats var 

positiva. Korttidseffekter redovisades av Krebs et al. (2013) där det systoliska blodtrycket 

minskat med jämnt intervall under 12 samt 24 veckor. Det diastoliska blodtrycket förändrades 

inte under perioden. Saslow et al. (2014) visade att det inte sågs någon signifikant skillnad på 

uppmätt blodtryck efter tre månader. Liknande resultat sågs av Yancy et al. (2005) där det inte 

förekom någon signifikant skillnad i systoliskt eller diastoliskt blodtryck efter 16 veckor.  

 

 

Vikt  

Majoriteten av artiklarna undersökte LCHF-kostens påverkan på vikt och BMI. I studierna 

Nuttall et al. (2008) och Gerhard et al. (2004) som utfördes under en period mellan fem och sex 

veckor påvisades att LCHF-kost inte hade någon effekt på vikten. Övriga studier redovisade att 

LCHF-kost hade en positiv effekt på vikten hos personer med diabetes typ 2. Korttidseffekter 

presenterades i flera av artiklarna. Efter två veckor kunde en signifikant minskning i vikt ses hos 

deltagarna i studien av Allick et al. (2004). Ett flertal studier genomfördes under tre till sex 

månader där en signifikant minskning av parametrarna vikt, BMI, midjemått eller kroppsfett 

redovisas (Saslow et al., 2014; Brunerova et al., 2007; Yancy et al., 2005; Krebs et al., 2013).  

 

 

Fysiska och psykiska effekter 

Övriga effekter av en LCHF-kost som påverkat kroppen studerades i tre studier. Bozzetto et al. 

(2012) presenterar en reducerad andel fett i levern efter åtta veckor. I resterande studier 

presenteras upplevda effekter, psykiska samt fysiska. Dessa kan inte mätas med blodprover eller 

med andra mätinstrument. En förändrad kost kan eventuellt leda till vissa övergångsbesvär i mag-

tarmkanalen. Brunerova et al. (2007) menar ett deltagarna i studien inte upplevde några besvär 

från mag- tarmkanalen efter att ätit LCHF-kost under tre månader. En studie (Saslow et al., 2014) 

redovisade att LCHF ledde till minskad obstipation, halsbränna och allmänupplevd smärta efter 

tre månader. Minskat sug efter kolhydrater och socker och ökad mättnadskänsla kunde ses hos 

deltagarna i studien av Saslow et al. (2014) efter tre månader. Deltagarna kände även ett ökat 

välbefinnande då de upplevde minskade humörsvängningar efter tre månaders LCHF-kost. 
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Effekter av LCHF som kan ses på ett år eller längre 

HbA1c 

Långtidseffekter av LCHF-kost på HbA1c påvisades i två artiklar, där båda redovisade en klinisk 

signifikant minskning av HbA1c efter ett år (Brehm et al., 2009; Tay et al., 2015).  

 

 

Glukos- och insulinnivåer 

Långtidseffekter som studerade glukos- och insulinnivåer under ett år eller längre påvisades i 

samtliga långtidsstudier. Brehm et al. (2009), Tay et al. (2015) och Dashti et al. (2007) 

redogjorde för att medelvärdet av glukos- och insulinnivåer i blodet hade sjunkit efter ett års diet, 

vilket gjorde att deltagarna kunde reducera sin diabetesmedicin.  

 

 

Blodfetter (total kolesterol, LDL, HDL, triglycerider) 

I studien Tay et al. (2015) hade nivån av det totala kolesterolet hos deltagarna i studien minskat 

efter att ätit en LCHF-kost under en längre period. En minskning av LDL-kolesterol kunde ses 

hos två långtidsstudier som pågick i 12 respektive 14 månader (Dashti et al., 2007; Brehm et al., 

2009). En annan studie visar däremot motsatt effekt på LDL-kolesterol där värdet ökat (Krebs et 

al., 2013). De tre studier som pågick i ett år eller längre visade en ökad nivå av HDL-kolesterol 

(Tay et al., 2015; Yancy et al., 2005; Dashti et al., 2007; Brehm et al., 2009; Krebs et al., 2013). 

Dashti et al. (2007) och Tay et al. (2015). redovisar en signifikant minskning av triglycerider till 

följd av LCHF-kost. 

 

 

Blodtryck 

Längre påverkan på deltagarnas blodtryck redovisades i två artiklar. Tay et al. (2015) redovisade 

att både systoliskt och diastoliskt blodtryck hade minskat signifikant efter ett år med LCHF-kost. 

Brehm et al. (2009) presenterar en signifikant minskning av diastoliskt blodtryck efter ett år.  
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Vikt 

Långtidseffekter på kroppsvikt redovisades i samtliga studier som pågick under ett år eller mer. 

Samtliga av dessa artiklar redovisade en signifikant minskning av BMI eller vikt till följd av 

LCHF-kost (Brehm et al., 2009; Dashti et al., 2007; Tay et al., 2015). 

 

 

DISKUSSION 
Sammanfattning 

I resultatet framgick flera effekter av att äta LCHF-kost hos personer med diabetes typ 2. De 

största förändringarna var viktnedgång, minskade HbA1c-nivåer, ökad insulinkänslighet, 

minskade glukosnivåer och minskade triglycerider. LCHF-kost hade olika effekter på 

kolesterolnivån vilket leder till att denna kosthållning kan bli svårare att rekommendera på lång 

sikt. I ett fåtal studier påvisas även olika psykiska och fysiska effekter av LCHF-kost. Det som 

redovisades i resultatet var synliga och mätbara effekter efter att ha intagit en LCHF-kost efter 

två timmar upp till 56 veckor.  

  

 

Resultatdiskussion 

Flera av de effekter som påvisades i resultatet anses vara positiva ur flera aspekter. Den påverkan 

som kosthållningen visat sig ha på personer med diabetes typ 2 skulle kunna hämma den stora 

utvecklingen av diabetes typ 2 som skett i världen det senaste århundradet (WHO, 2015). 

Diabetes typ 2 och en hög blodsockernivå ökar risken för vidare komplikationer och andra 

sjukdomar. Efter att personer med diabetes typ 2 ätit LCHF-kost under olika lång tid kan en 

signifikant förändring av HbA1c påvisas i flera av artiklarnas resultat (se bilaga 2). Detta resultat 

stärker att en kost med mer fett och mindre kolhydrater sänker blodsockret på lång sikt och 

kosten skulle därför kunna anses lämplig för personer med diabetes typ 2. De hälsovinster som 

kan ses av lägre HbA1c- och glukosnivåer är minskade risker för komplikationer på kärl och 

vävnader såsom påverkan på syn, njurar och blodcirkulation (Mosand & Førsund , 2002). Med en 

förbättrad kostbehandling skulle eventuellt färre komplikationer uppstå. I utvecklingsländer där 

blodsockersänkande läkemedel kan vara både dyrt och svårt att få tag på kan information kring 

effekterna av en kost med mindre kolhydrater och mer fett därför kunna tänkas vara till stor nytta. 
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Det skilda resultat som sågs avseende kolesterolnivåer försvårar möjligheten till att 

rekommendera LCHF-kost då längre studier krävs för att enbart mäta effekterna av 

kosthållningen på kolesterolparametrar.  

 

 

Insulin är ett viktigt läkemedel för behandling av diabetes typ 2 men lindrar dock endast 

symtomen och inte sjukdomen i sig. Det tankesätt som uppstod då insulinet utvecklades ledde till 

en ökad acceptans för kolhydrater i kosten och har genererat en ond cirkel av ökat insulinbehov 

och höga kostnader för samhället (Fernholm, 2012). Tidigare nämnt lade den svenska staten 930 

miljoner kronor på blodsockersänkande mediciner år 2008 (SBU, 2015). Om ökad kunskap och 

mer forskning görs inom kostbehandling för diabetes typ 2 skulle det kunna vara en stor 

ekonomisk vinning för den svenska sjukvården. Dels kortsiktigt då användandet av insulin skulle 

kunna minskas, samt på lång sikt då färre sjukdomsrelaterade komplikationer skulle uppstå. Det 

gäller att förändra synen på diabetes typ 2 och istället arbeta utifrån ett mer hälsofrämjande 

perspektiv och inte bara behandla symtomen med insulin.  

 

 

En eventuell risk med läkemedelsbehandling vid LCHF-kost kan vara att det resulterar i plötsliga 

förändringar av blodglukosnivån och insulinproduktionen, vilket medför en ökad risk för 

hypoglykemi. Det krävs därför en ständig och regelbunden uppföljning av blodsockervärdet och 

HbA1c inom sjukvården samt ett ökat ansvar på individen för att uppnå en anpassad dos av 

diabetesmedicin. En generellt lägre nivå av blodglukos i kroppen kan påverka individens 

välmående negativt och övergångsbesvär kan upplevas. Detta kan på kort sikt leda till trötthet, 

huvudvärk, störd koncentrationsförmågan och humörsvängningar (Edelman & Pettus, 2014).  

 

 

Resultatet visar även att LCHF-kost hade en positiv effekt på vikten hos personer med diabetes 

typ 2 (bilaga 2). Ett lägre BMI leder i sin tur också till förbättrad insulinkänslighet och 

glukosreglering, vilket förbättrar både hälsa och välmående (Chiu, Wray & Beverly, 2010).  

I resultatet presenterades även att LCHF-kost visat sig ge andra fysiska och psykiska effekter. En 

del av deltagarna i studierna upplevde minskat sug efter kolhydrater och socker samt ett ökat 

välbefinnande med minskade humörsvängningar (bilaga 2). Ett ökat välbefinnande är 
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sjuksköterskans främsta arbetsuppgift och denna effekt anses därför vara positiv (Kirkevold, 

2000). Genom att sjuksköterskan tar hänsyn till att varje enskild individ har olika behov, fysiskt, 

psykiskt och socialt ökar chanserna till att patienten når välbefinnande. Sjuksköterskans uppgift 

är stötta och guida patienten i dess egenvård. Även om LCHF-kost inte passar alla personer med 

diabetes typ 2 bör det inte bannlysas då det kan leda till ökat välbefinnande och förbättrad hälsa. 

Sjuksköterskans arbete bygger på att se till hela individen och därför ska behandling uppmuntras 

och anpassas så det passar för varje enskild person. Rollen syftar även till att minska lidande och 

främja hälsa vilket LCHF-kost skulle kunna medföra vissa personer med diabetes typ 2 

(Kirkevold, 2000). 

 

 

Livsmedelsverket anser att det inte finns tillräckligt med studier kring hur ett högt fettintag 

påverkar människan på lång sikt, vilket är en orsak till att LCHF inte rekommenderas idag. 

Resultatet i denna studie visar positiva effekter av LCHF-kost förutom påverkan på 

kolesterolvärden där resultatet skilde sig studierna emellan. Sett ur ett annat perspektiv har 

näringsfördelningen främst bestått av ett högt intag av fett och lågt intag av kolhydrater fram till 

industrialiseringen under 1900-talet. Dagens välfärdssjukdomar, såsom exempelvis diabetes, 

förekom i allt mindre grad innan denna kostomställning skedde. Att beakta är dock dagens 

förändrade syn på intag av föda samt det överflöd av mat som numera finns att tillgå i 

kombination med minskad fysisk aktivitet, vilket även detta kan utgöra en negativ hälsopåverkan 

och ökad risk för sjukdomar. Livsmedelsverkets nyckelhålsmärkning är ett resultat av den 

fettskräck som uppkom i samband med industrialiseringen och syftar främst på att den svenska 

befolkningen bör minimera intaget av fett i kosten för att minska risken av hjärt- kärlsjukdom 

(Fernholm, 2012). Ett exempel är Arlas nyckelhålsmärkta lättyoghurt med vaniljsmak som 

innehåller mer socker än samma märkes fetare naturella yoghurt som inte fått en 

nyckelhålsmärkning (Arla, 2015).  

 

 

För att dra en slutsats av detta kan det uppfattas som att sockerhalten, enligt livsmedelsverket, 

inte har någon betydande påverkan på kroppen, sett ur hälsosynpunkt. Denna delvis felaktiga 

vägledning genom nyckelhålsmärkningen har genererat till den okunskap som finns angående att 

socker och kolhydrater likväl har en negativ påverkan på kroppen (Johnson et al., 2007). En 
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förändring av detta skulle innebära en lång process då synen på fett varit negativt under en lång 

tid och det blivit inpräntat att nyckelhålsmärkta produkter är det hälsosamma valet. Debatten 

kring livsmedelsverkets rekommendationer kontra LCHF-kost har fått ökad spridning i media 

från i början av 2000-talet men diskussionen bör även lyftas inom den svenska sjukvården och 

folkhälsoarbetet.  

 

 

De positiva effekterna som påvisats i resultatet av högre andel fett i kosten styrker att 

fettskräcken och Livsmedelsverkets nyckelhålsmärkning bör ifrågasättas. Detta stärks ytterligare 

då ett samband mellan intag av fett och hjärt- kärlsjukdomar inte kunnat ses i flera studier (Skeaff 

& Miller, 2009 & Kratz, Baars & Guyenet, 2013). Inga säkra slutsatser kan därför dras och mer 

forskning långtidsstudier inom området krävs för att kunna dra en säker slutsats.  I resultatet 

uppmättes en signifikant minskning av nivån triglycerider i blodet, sett på både kort sikt och upp 

till ett år (bilaga 2). Lägre nivåer av triglycerider minskar risken för att utveckla kardiovaskulära 

sjukdomar och pankreatit (Hjärt- och lungfonden, 2012). Påverkan på HDL-kolesterol och LDL-

kolesterol i studierna påvisade ingen signifikant effekt. Resultatet som framkom var otydligt då 

ingen utav studierna hade påvisat samma förändrade värden. Kolesterol är livsnödvändigt för 

kroppen men kan så även, med för höga nivåer utgöra negativa hälsorisker som på lång sikt kan 

leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Förutsättningen till att kunna dra en tydlig rekommendation av 

en fettrik kost innehållande stora mängder HDL-kolesterol och LDL-kolesterol bör detta studeras 

ytterligare. Fram tills denna kosthållning och dess påverkan på kroppen blodfetter är med största 

säkerhet studerat bör försiktighet vidtas (Mosand & Førsund, 2002).  

 

 

Då de valda artiklarna analyserats noggrannare har det framkommit att även deltagarnas 

levnadsvanor kan ha påverkat de mätbara parametrarna i artiklars resultat. Förutom en förändrad 

kosthållning förekommer det vissa betydande skillnader hos deltagarna i de olika studierna. 

Påverkan på de studerade mätvärdena kan vara rökning, alkoholvanor, läkemedel, övriga 

sjukdomar eller skillnader av innehållet i livsmedel. Hänsyn har inte tagits till särskilda 

levnadsvanor i resultatet. Dessa delar påverkar kroppens metabolism av både HDL-kolesterol, 

LDL-kolesterol och triglycerider, vilket också kan vara en anledning till att inget tydligt resultat 

kunnat redovisas (Hjärt- och lungfonden, 2012). Fler studier som tar hänsyn till deltagarnas 
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levnadsvanor, i synnerhet fysisk aktivitet bör göras för att kunna se eventuella skillnader och 

påverkan.  

 

 

Metoddiskussion 

Sökningen av studier gjordes med hjälp av MESH-termer relaterade till LCHF och diabetes typ 2. 

Då dietens beteckning inte är vedertagen i alla länder förekommer en viss skillnad av dietens 

näringsfördelning mellan studier. Det uppstod därför en ökad risk för att missa de artiklar som 

kunnat var relevanta till studien. De inkluderade studierna redovisar en tydlig näringsfördelning 

av fett, kolhydrater och protein vilket ger en trovärdig jämförelse mellan de valda artiklarna. En 

orsak till att studier inom ämnet kan ha missats skulle även kunna vara begränsade kunskaper i 

sökfunktionen. Om bättre förståelse angående indexeringord, sökord och booleska operatorer 

(AND, OR och NOT) hade funnits, hade det varit lättare att finna användbara artiklar (SBU, 

2014). Då studierna är gjorda i olika delar av världen ökar det resultatets trovärdighet (Forsberg 

& Wengström, 2008). 

 

 

Det gjordes ett flertal sökningar i databasen PubMed under olika tidpunkter för att öka chanserna 

till att få med den senaste publicerade forskningen inom området. Forsberg och Wengström 

(2008) menar att all vetenskaplig forskning är en färskvara. En tidsbegränsning på 15 år av all 

publicerad forskning inom ämnet drogs vilket ger en mer aktuell presentation av endast ny 

forskning.  

 

 

För att säkerhetsställa de valda artiklars kvalitet gjordes en kvalitetsgranskning (Fribergs, 2006), 

vilket även detta skapade en helhetsbild över samtliga artiklar. Artiklar med lågt bevisvärde 

ansågs mindre troliga enligt Fribergs (2006) och valdes därför bort från studien. Resultatet 

innehåller endast kvantitativa studier som redovisar tydliga mätvärden hos deltagarna. Kvalitativa 

studier påträffas inte under artikelsökningen. En bredare och mer nyanserad bild över psykiska 

och fysiska faktorer skulle dock kunnat presenters i resultatet om även kvalitativa artiklar 

förekommit.  
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Resultatet av de valda artiklar bearbetades både enskilt och gemensamt av författarna vilket 

minskar risken för vinkling. Bearbetningen av data gjordes med hjälp av en tabell (bilaga 2). 

Detta ansågs ge en god översikt över samtliga artiklar och var även tidssparande.  

För att öka kvaliteten på resultatet behövs fler studier kring långtidseffekter av LCHF-kost 

inkluderas. Detta var dock inte möjligt då inga studier på över ett år hittades vid artikelsökningen. 

För att öka kvaliteten ytterligare skulle artiklar med högre deltagarantal behövts inkluderats. Då 

hänsyn angående eventuell motionsnivå inte inkluderades i resultatet skulle detta kunna vara ett 

eventuellt bias. En studie av Gong, Kang, Ying, Zhang, Wu, … och Xu (2015)  påvisar att ökad 

motionsnivå påverkar insulinkänslighet, glukosnivåer, välbefinnande och HbA1c-värden.  

 

 

Sjuksköterskan ska enligt patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) arbeta evidensbaserat och det är 

viktigt att få möjlighet till uppdatering inom det berörda ämnesområdet. Litteraturstudier ger en 

översikt av dagens aktuella forskning för att sedan kunna användas i dagligt arbete. 

Litteraturstudier förtydligar den forskning som finns samt gör den mer tillgänglig för 

allmänheten. En stor del av behandlingen av diabetes typ 2 bygger på en god kosthållning. Ny 

forskning inom ämnet sker ständigt och det är därför en fördel om det finns tydliga riktlinjer 

kring en viss kosthållnings effekter för att kunna ge optimala råd till diabetiker.  

 

 

Sjuksköterskan ska sträva för att uppfylla en så god omvårdnad till patienten som möjligt och 

även nå ökat välbefinnande och förbättrad hälsa hos patienten. Det krävs då att sjuksköterskan är 

medveten om sin roll samt hur hon hanterar denna i mötet med patient. Omvårdnadsteoretikern 

Travelbee menar att varje människa är unik och en människas upplevelser är bestämt 

individuella, vilket då även har sitt samband med att alla människor har olika behov. I syfte för 

att kunna hjälpa patienten på bästa behövs en god kontakt mellan sjuksköterska och patient 

etableras. Sjuksköterskan släpper sin yrkesroll och de båda parter ser varandra istället som 

individer vilket möjliggör en mer jämställd relation (Kirkevold, 2000).  

 

 

Sjuksköterskans specifika roll vid behandling av diabetes typ 2 bygger på att vägleda patienten 

till en hälsosam livsstil, bland annat genom kostråd. Arbetet bygger på att se till hela individen 
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och därför ska behandling uppmuntras och anpassas så det passar för varje enskild person. 

Sjuksköterskans roll syftar även till att minska lidande och främja hälsa vilket en rätt kost för 

individen skulle kunna medföra (Kirkevold, 2000).  

 

 

Slutsats 

Positiva effekter kunde ses i de inkluderade artiklarna av att äta LCHF-kost hos personer med 

diabetes typ 2 på kort sikt och ända upp till 56 veckor. Studier på längre perioder än 56 veckor 

har inte studerats vilket försvårar möjligheten att kunna rekommendera LCHF-kost på längre sikt. 

Fler studier behöver göras under en längre tid och på större population för att eventuella 

långtidseffekter skall kunna beaktas.  
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Bilaga 1: Kvantitativ granskningsmall 
Modifierad checklista för kvantitativa/kvalitativa artiklar enligt Forsberg & Wengström (2008). 
Granskningsmallen består av 20 punkter. För att underlätta granskningen sattes poäng på 
frågorna, ja fick ett poäng och nej fick noll poäng. De artiklar som uppfyllde 0-7 punkter ansågs 
ha låg kvalité, 8-11 medel kvalité och 12-20 som hög kvalité. 
 
A. Syftet med studien?  
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
Ja Nej  
 
Är designen lämplig utifrån syftet? 
Ja Nej 
 
B. Undersökningsgruppen 
Vilka är inklusionskriterierna? 
Vilka är exklusionskriterierna? Vilken urvalsmetod användes?  
 
Randomiserat urval  
Obundet slumpmässigt urval  
Kvoturval 
Klusterurval 
Konsekutivt urval 
Urvalet är ej beskrivet?  
 
Är undersökningsgruppen representativ? 
Ja Nej 
 
Var genomfördes undersökningen?  
.............................................................................................................................................  
 
Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 
.............................................................................................................................................  
 
C. Mätmetoder  
Vilka mätmetoder användes? 
.............................................................................................................................................  
 
Var reliabiliteten beräknad? 
Ja Nej 
 
Var validiteten diskuterad? 
Ja Nej 
 
D. Analys 
Var demografiskt data liknande i jämförelsegrupperna? 
Ja Nej 
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Om nej, vilka skillnader fanns? 
.............................................................................................................................................  
 
Hur stort var bortfallet?  
.............................................................................................................................................  
 
Fanns en bortfallsanalys? 
Ja Nej 
 
Var den statistiska analysen lämplig? 
Ja Nej 
Om nej, varför inte?  
.............................................................................................................................................  
 
Vilka var huvudresultaten?  
.............................................................................................................................................  
 
Erhölls signifikanta skillnader? 
Ja Nej 
Om ja, vilka variabler?  
.............................................................................................................................................  
 
Vilka slutsatser drar författarna?  
.............................................................................................................................................  
Instämmer du? 
Ja Nej 
 
E. Värdering 
Kan resultatet generaliseras till annan population? 
Ja Nej 
 
Kan resultatet ha klinisk betydelse? 
Ja Nej 
 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 
Ja Nej 
 
Motivera varför/varför inte? 
.............................................................................................................................................  
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Bilaga 2: Detaljerad resultattabell  
HbA1c   

Boden et al. (2005) Från 7,3 % till 6,8 % efter två veckor (P= 0,006). 

Yancy et al. (2005) Från 7,5 ± 1,4 % till 6,3 ± 1,0 % efter 16 veckor (P < 0,001). 

Krebs et al. (2013) Från 7,4 ± 0,5 % till 6,1 ± 0,3 % efter tre månader (P <0,05). 

Brunerova et al,( 2007) Från 7,3 ± 0,4 % till 6,6 ± 0,3 % efter tre månader (P <0,01). 

Saslow et al. (2014) Sänkt nivå med genomsnitt -0,6 % hos 56 % av deltagarna efter tre månader (P= 0,04). 

Tay er al. (2015)  Från 7,3 ± 1,1 % till 6,3 ± 0,6 % efter ett år 

Brehm et al. (2009)  Klinisk signifikant minskning efter ett år (P < 0,01).  

Bozzetto et al. (2012) Signifikant förbättrade HbA1c-värden (P<0,05). 

 

Glukos- och insulinnivåer   

Haimoto et al. (2009) 

Glukosnivå från 6,3 till 8,38 mmol/l och och insulinnivån från 5,5 till 9,6 µIU/m efter 30 

minuters intag av LCHF-måltid. Från 7,8 till 12,38 mmol/l och insulinnivån från 6,2 till 

18,2 µIU/m efter 30 minuter intag av en kolhydratrik måltid. 

Nuttall et al. (2015) 

Glukosvärde från 8,8 mmol/l före studiens början till 9,4 mmol/l två timmar, respektive 

8,27mmol/l 72 timmar efter LCHF-måltiden. Insulinnivåerna från 18 ± 3µU/ml innan 

intag av en LCHF-måltid, 28µU/ml två timmar efter första måltiden, 21 ±4 µU/ml efter 

72 timmar. Gruppen med högre andel kolhydrater och lägre andel fett hade 10,88 mmol/l 

innan måltid och 17,7 mmol/l två timmar efter. Insulinnivåer från 18± 3µU/ml innan 

måltid och 28µU/ml två timmar efter första måltiden 

Allick et al (2004) Glukosnivån från 6,83 mmol/l till 5,33 mmol/l efter två veckor. 

Boden et al (2005) Lägre insulinnivåer och reducerad läkemedelsdos av insulin. 

Gerhard et al. (2004) Glukosnivå från 142±32 mg/dl och 140±39 mg/dl efter sex veckor. 

Krebs et al. (2013) 

Glukosnivån från 9,7 ± 1,1 mmol/l till 7,6 ± 0,7 mmol/l och insulinnivån  från 126,8 ± 21 

pmol/l till 81,7 ± 12,6 pmol/l efter 12 veckor (P <0,05) 

Nuttal et al. (2008) 

Fasteblodsockret från ett medelvärde på 12,6 mmol/l till 7,6 mmol/l efter fem veckor 

(P=0,001). 

Yancy et al. (2005)  

Fasteblodsocker från 9,08 ± 4,09 mmol/l  till 7,57 ± 2,63 mmol/l efter 16 veckor 

(P=0,04). 

Saslow et al. (2014) 

Lägre glukosnivåer uppmättes, 65 % av deltagarna minskade insulindosen efter 3 

månader. 

Brunerova et al. (2007) 

 

Fasteblodsocker från 7,8 ± 0,6 mmol/l till 6,7 ± 0,5 mmol/l (P< 0,01) efter tre månader. 
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Brehm et al. (2009) 

Glukosnivån från 8,33 ± 0,38 mmol/l till 7,88 ± 0,44 mmol/l efter ett år.Insulinnivåer 

från 309 ± 25,4 till 251 ± 23,6 pmol/l efter ett år (P < 0,01) 

Tay et al. (2015) Reducering av diabetesmedicin efter ett år 

Dashti et al. (2007) 

Fasteblodsocker från 10,481 ± 3,026 mmol/l till 4,874 ± 0,556 mmol/l (P<0,0001) efter 

56 veckor.  

 

Kolesterol   

Harte et al. (2912) 

LDL från 3,24 ± 0,04 mmol/l före måltid till 2,66 ± 0,05 mmol/l och HDL från 0,88 ± 

0,008 mmol/l till 0,77 ± 0,01 mmol/l fyra timmar efter intag av fettrik måltid. 

Boden et al. (2005) Från 4,68 mmol/l till 4,24 mmol/l efter två veckor (P<0,02). 

Gerhard et al. (2004) 

LDL från 106±24 mg/dl till 98±25 mg/dl och HDL  från 44±9 mg/dl till 42±8 mg/dl efter 

sex vecor. 

Brehm et al. (2009) LDL sjönk efter 12 månader 

Krebs et al. (2013) totalt kolesterol, HDL och LDL hade ökat hos deltagarna efter 12 månader 

Dashti et al. (2007) 

totalt kolesterol hade sjunkit från 6,755 ± 1,086 mmol/l till 4,878 ± 0,533 mmol/l, HDL 

ökat från 1,033 ± 0,264 mmol/l till 1,586 ± 0,211 mmol/l och LDL minskat från 5,160 ± 

0,892 mmol/l till 3,379 ± 0,608 mmol/l efter 56 veckor (P<0,0001).  

Brunerova et al. (2007) HDt från 1,2 ± 0,2 mmol/l till 1,4 ± 0,2 mmol/l eftertre månader (P<0,05).  

Nuttal et al. (2008) Totalt kolesterol från 4,9 mmol/l till 3,9 mmol/l efter fem veckor (P=0,004) 

 

Blodtryck   

Krebs et al. (2013)  Det systoliska blodtrycket minskade markant med jämnt intervall under 12 veckor samt 

24 veckor. Det diastoliska blodtrycket förändrades inte under perioden. 

(Tay et al., 2015)  Deltagarnas systoliska blodtryck hade minskat från 130,4 till 123,3 mmHg och det 

diastoliska minskat från 80,0 till 73,8 mmHg efter 52 veckor. 

Brehm et al. (2009) Det sågs en signifikant minskning av diastoliskt blodtryck hos deltagarna efter ett år (P < 

0,01).  

Saslow et al. (2014) Ingen signifikant skillnad på uppmätt blodtryck efter 3 månader.  

Yancy et al. (2005) Ingen signifikant skillnad på uppmätt blodtryck efter 3 månader.  

 

Vikt   

Nuttall et al. (2008) Ingen signifikant viktnedgång efter fem veckor.  

Gerhard et al. (2004) Ingen signifikant viktnedgång efter sex veckor.  

Saslow et al. (2014) Viktnedgång på på 5,5 kg, från 100,1 kg till 94,6 kg (P<0,01) efter tre månader.  

(Allick et al., 2004) En genomsnittlig viktnedgång på 2,02 kg i vikt (P=0,042) efter två veckor. 
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Brunerova et al. (2007) Efter tre månader med LCHF-kost hade medelkroppsvikten förändrats från 95,7 ± 10,9 

kg till 89,8 ± 9,8 kg (P< 0,01). Det totala kroppsfettet hade minskat från 30,0 ± 9,5 kg till 

24,0 ± 9,8 kg (P<0,01). 

Yancy et al. (2005) BMI, midjemått och kroppsfett minskade efter 16 veckor. Från studiens start hade 

deltagarnas medelvikt minskat från 131 ± 18,3 kg till 122,7  ± 18,9 kg. Deras BMI hade 

minskat från 42,2 ± 5,8 kg/m2 till 39,4 ± 6,0 kg/m2., midjemåttet 130,0 ± 10,5 cm till 

123,3 ± 11,3 cm och kroppsfettet från 40,4 ± 5,8 % till 37,0 ± 6,0 %.  

I Krebs et al. (2013) Den genomsnittliga vikten hos deltagarna var 120,0±5,7 före studien. Vikten mättes12 

veckor och en medelvikt på 111,5±5,5 kg påvisades då. Efter ytterligare 12 veckor, alltså 

efter sex månader, kunde en genomsnittlig vikt ses på 110,3 ±5,9kg (P<0,05). 

Brehm et al. (2009) Det var en signifikant minskning i vikt efter ett år där medelvärdet var -4,0 ± 0,8 kg 

Dashti et al. (2007) Efter 56 veckor med LCHF-kost sågs en minskad medelvikt från 108,08 ± 21,245 kg till 

83,536 ± 18,030 kg (P<0,0001) 

Tay et al. (2015) En minskning av BMI från 34,2 kg/m2 till 31 kg/m2 efter ett år (P<0,05). 

 

Övriga prover   

Krebs et al. (2013) En minskning av triglycerider kunde ses efter 12 veckor respektive 24 veckor. 

Triglyceridnivån var 1,48±0,18 mmol/l innan studiens start och minskade till 1,25±0,18 

efter 12 veckor, respektive 1,11±0,08 mmol/l efter 24 veckor. 

Tay et al. (2015) Triglycerider minskade från 1,6±0,7 mmol/l till 1,2 mmol/l efter ett år.  Detta var en 

större minskning hos deltagarna som följde LCHF jämfört med gruppen som åt en mer 

kolhydratrik kost.  

Brunerova et al. (2007) Nivån av triglycerider minskade från 1,7 ± 0,4 mmol/l till 1,2 ± 0,2 mmol/l (P<0,05) 

efter tre månaders diet.  

Boden et al. (2005) Nivån av triglycerider i blodet minskade med 35 %, från 1,84 ± 0,63 mmol/L till 1,19 ± 

0,3 mmol/l (P<0,001). Leptinnivåerna i blodet blev signifikant lägre efter två veckors 

diet, medan ghrelin ökade marginellt. Kreatinin och urinsyra, i blodet samt albumin- och 

kreatininnivåer i urin påvisade ingen signifikant förändring efter14 dagar. 

Yancy et al. (2005) Natrium och klorid ökade signifikant medan mängden urinsyra i blodet minskade med 

10 % (P=0,01). Nivån triglycerider sjönk med 42 % (P=0,001). Kalium, bikarbonat, 

kreatinin, kalcium, TSH och hemoglobin förändrades inte märkbart efter tre månader.  

Dashti et al. (2007) Minskade nivåer av triglycerider påvisades, från 4,681 ± 2,468 mmol/l till 1,006 ± 0,205 

mmol/l (P<0,0001). Urea hade sjunkit från 5,778 ± 0,905 µmol/l till 4,972 ± 1,050 

µmol/l (P=0,0111) efter 56 veckor.   

Allick et al. (2004) Medelvärdet av fria fettsyror i blodet var 1,11 mmol/l dag elva och 0,38 mmol/l dag 15. 
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Fysiska och psykisk 

effekter   

Brunerova et al. (2007)  Inga symtom från mag–tarmkanalen av LCHF-kosten efter tre månader 

Bozzetto et al. (2012) Reducerad andel fett i levern från 7,4 % till 5,2 % (P < 0,05) efter åtta veckor. 

Saslow et al. (2014) 

Minskad obstipation (P=0,03), halsbränna och allmänupplevd smärta (P=0,003) 

minskat sug efter kolhydrater och socker och starkare mättnadskänsla efter tre 

månader.   
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Bilaga 3: Översiktstabell 
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