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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Diabetes typ 2 (DT2) är ett ökande hälsoproblem och sjukdomen innebär att 

kroppen producerar mindre insulin än kroppens aktuella behov. Övervikt, fysisk inaktivitet, 

ohälsosamma kostvanor, ärftlighet och stigande ålder är riskfaktorer för att utveckla sjukdo-

men. För att undvika komplikationer ska ett stabilt blodsocker eftersträvas. Sjuksköterskan 

ska vara ett stöd och ge kunskap om egenvården, som enligt Orem innebär upprätthållande av 

hälsa och livskvalitet. Fettsnål kost har under många år rekommenderat. Populariteten kring 

lågkolhydratskost har under de senaste åren ökat och det förekommer studier som visar att 

kosten kan vara fördelaktigt för personer med DT2.  

Syfte: Att beskriva effekter av lågkolhydratkost hos personer med DT2.  

Metod: Litteraturöversikten har kvantitativ design och innehåller 13 vetenskapliga artiklar. 

Fribergs analysmodell användes för att analysera artiklarna.  

Resultat: Lågkolhydratskosten visade en signifikant förbättring i glukos, kroppsmassa och 

blodfetter. Kosten visade inga stora skillnader mellan variablerna på lång sikt jämfört med 

andra koster. Det stöd som förekom till deltagarna i studierna visade sig vara betydelsefullt 

för att uppnå ovanstående effekter och framförallt då det gällde att bevara effekterna över tid. 

Slutsats: Lågkolhydratskosten medförde positiva effekter på kort sikt och effekterna samvari-

erade med omfattningen av stöd som ingick i studierna. Trots rädslan för att kosten medför 

ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom påvisade studien inga risker med kosten på kort sikt.  

Nyckelord: diabetes typ 2, lågkolhydratskost, egenvård, Dorothea Orem, diet. 

 



 

 

Summary 
 

Background: Diabetes type 2 (DT2) is an increasing health problem. The disease means that 

the body produces less insulin than the body need. Obesity, physical inactivity, unhealthy diet, 

heredity and rising age are risk factors for the disease. To avoid complications, a stable blood 

sugar pursued. The nurse will provide support and give knowledge for self-care, that accord-

ing Orem means to provide health and quality of life. Low fat diets have for many years rec-

ommended. The popularity around low carbohydrate diet has increased in recent years. Stud-

ies shows that low carbohydrate can be beneficial for persons with DT2.  

Aim: To describe the effects of low carbohydrate diets in people with DT2.  

Method: The literature review with a quantitative design, contains 13 scientific articles. 

Friberg analysis model was used to analyze the articles.  

Results: A significant improvement was observed in glucose, body mass and lipids. The diet 

showed no significant differences between the variables in the long term compared to other 

diets. The support that occurred to the participants in the studies were found to be significant 

in order to achieve the above effects and especially when it came to preserve the effects over 

time.  

Conclusion: The low carbohydrate diet resulted in short- term positive effects and these ef-

fects varied whit the extent of support the studies conducted. Despite fears that the diet in-

creases the risk of cardiovascular disease, studies showed no short-term risks.  

Keywors: diabetes type 2, low carbohydrate diet, self care, Dorothea Orem, diet. 
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Inledning  
Diabetes typ 2 (DT2) innebär att kroppen inte producerar tillräckligt med insulin för kroppens 

behov1, detta är idag ett betydande hälsoproblem och sjukdomen ökar delvis på grund av den 

västerländska livsstilen2-6. Riskfaktorer för att drabbas av sjukdomen är övervikt, fysisk inak-

tivitet, ohälsosamma kostvanor, ärftlighet7 och stigande ålder4. Trötthet, ökad urinmängd och 

törst är vanliga symptom på sjukdomen1,4. Blodsockernivån bör hållas på en jämn nivå för att 

undvika komplikationer1 som hjärt- och kärlsjukdom vilken är den vanligaste dödsorsaken 

hos personer med DT28. Traditionell fettfattig diabeteskost har länge rekommenderats för 

personer med DT29, idag finns belägg för att även andra koster, så som lågkolhydratkost, kan 

vara fördelaktiga för personer med DT23,10. Lågkolhydratskostens popularitet har ökat de sen-

aste åren och kosten innebär ett minskat intag av kolhydrater11,12 samtidigt som mängden pro-

tein eller fett ökar för att kompensera det låga intaget av kolhydrater8,11,12. Lågkolhydratskost 

och fettsnålkost har beskrivits medföra liknande effekter på långtidsblodsockret glykerat 

hemoglobin (HbA1c), viktminskning, totalkolesterol (TK), low- density lipoprotein (LDL) 

och triglycerider (TG).  Däremot finns det studier som påvisar att lågkolhydratskost har bättre 

effekt på high- density lipoprotein (HDL)3 och resulterar i snabbare viktminskning jämfört 

med fettsnål kost3,8.  

Dorothea Orem menar att egenvård är de handlingar som en person utför för sin egen skull för 

att upprätthålla hälsa, liv, välbefinnande och personlig utveckling13. För personer med DT2 

innebär egenvård dagliga beslut om medicinering, motion och kost4,14. Som stöd och kun-

skapsförmedlare i samband med egenvård vid DT2 är sjuksköterskan en viktig resurs15. Sjuk-

sköterskan ska ha kunskap för att ge individuella kostråd3 och bör därför vara uppdaterad om 

koster och dess effekter. Vi vet inte säkert hur lågkolhydratkosten påverkar kroppen under 

längre tid, däremot diskuteras eventuella effekter på hjärta och kärl16. 

Bakgrund 

Diabetes typ 2 

År 2012 levde 371 miljoner människor med diabetes5, 90 procent (%) av dessa hade DT26 och 

av världens befolkning hade ca 187 miljoner människor diabetes utan att veta om det5. I 

Europa har ungefär 60 miljoner diabetes6 och cirka 300 000 svenskar, motsvarande 3- 4 % av 

Sveriges befolkning har DT24,5. Det har visat sig att sjukdomen ökar i länder där levnadsstan-

darden stiger och då folkgrupper lämnar sin traditionella livsstil för att flytta in till storstaden. 

Ett nytt livsmönster skapas där befolkningen äter mer och arbetar mindre fysiskt2,4. Risken för 

att insjukna i DT2 ökar med stigande ålder, ca 10 % av de över 75 år har DT2. Sjukdomen är 

ärftlig och ca en miljon av svenskarna har arvsanlag för att få DT2. De vanligaste riskfaktorer 

för att drabbas av sjukdomen är övervikt, fysisk inaktivitet och ohälsosamma kostvanor4,17.  

Vid DT2 produceras inte tillräckligt med insulin för kroppens behov. Detta beror på att krop-

pen inte kan öka insulinproduktionen till rätt mängd när sockerhalten i blodet stiger eller att 

vävnaden inte kan använda det insulin som finns tillgängligt i blodbanan. Symptomen för 

diabetes är ökad törst, trötthet och urinmängd1,4. Urinmängden ökar då kroppen inte kan han-
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tera överskottet av blodsockret vilket leder till att kroppen filtrerar ut sockret till urinen. Då 

urinmängden ökar förlorar kroppen vätska vilket i sin tur leder till ökad törst1. Fetma och 

övervikt är vanligt vid DT210,17 och kan vara en orsak till att koppen förlorar känsligheten för 

sitt eget insulin. Överviktiga behöver fem- tio gånger större insulinmängd för att hålla ett sta-

bilt blodsockervärde, vilket inte alla individer klarar av4,17. 

Diabetes är en sjukdom som måste kontrolleras och behandlas för att blodsockret ska hållas 

på en jämn nivå, vilket minskar risken för att drabbas av svåra komplikationer1. Komplikat-

ioner i form av infekterade fot- och bensår är vanligt som i värsta fall kan leda till 

amputation18. Kärlkomplikationer uppkommer ofta vid långvarig diabetes och påverkar nju-

rar, ögon och nervsystemet19. Hjärtats kranskärl och hjärnans blodkärl har en ökad risk att 

drabbas för asteroskleros1,20 och cirka 20 % av personerna som drabbas av hjärtinfarkt eller 

instabil kranskärlssjukdom har DT220. Höga kolesterolvärden ökar risken för hjärt- och kärl-

sjukdom. Kolesterol behövs för energi till kroppens celler och kan vid hög mängd fastna på 

kärlens väggar, vilket leder till hjärt- och kärlsjukdom. Det är framförallt det onda kolestero-

let, LDL som kan bidra till hjärt- och kärlsjukdom medan HDL ses som det goda 

kolesterolet21. 

 

Behandling vid diabetes typ 2  

Kostbehandling är centralt i diabetesbehandling eftersom få behandlingar är så effektiva som 

att anpassa energiintaget och förbättra kostvanorna. Hälsosam kost och eventuell viktnedgång 

förbättrar metabol kontroll, stabiliserar blodsockret, senarelägger behovet av läkemedel och 

minskar risken för att drabbas av diabeteskomplikationer4,10. Livsstilsbehandling innebär råd 

om kost kombinerat med fysisk aktivitet3,22 och är behandlingen för en tredjedel av alla 

svenskar med DT24. Där inte livsstilsbehandling räcker till krävs medicinbehandling. Den 

andra tredjedelen äter därför tabletter och den sista tredjedelen använder insulininjektioner för 

att behandla sin DT24.  

Traditionell diabeteskost som utgår ifrån de svenska näringsrekommendationerna innehåller 

cirka 45-60 energiprocent (E%) kolhydrater, 10-20 E% protein och 25-40 E% fett har länge 

rekommenderats för personer med DT29. SBU skriver att vetenskapligt stöd finns för att fisk, 

bataljväxter och grönsaker har en positiv inverkan på personer med DT23,10, därför ingår 

denna mat i kostrekommendationerna för diabetiker3. För att en ny kost ska användas som 

diabeteskost finns det krav på att den ska ha mer fördelar, det vill säga färre biverkningar, 

lägre kostnader, godare effekt än den som tidigare rekommenderats3. En studie visar att sjuk-

sköterskor upplever att de har för lite kunskap om diabeteskost och de anser att de har ansva-

ret att kunna grundläggande näringslära23.  

 

Lågkolhydratskost 

Lågkolhydratskosten har sin grund i Atkinsdieten, vilket innebär begränsningar i intaget av 

kolhydrater12. Mängden kolhydrater som olika lågkolhydratskoster tillåter varierar11,12. Kosten 

kan också kallas ketogenkost, högproteinkost och högfettkost11 eftersom lågkolhydratkost 

medför en ökad konsumtion av protein och fett för att kompensera det låga intaget av kolhyd-
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rater8,11,12. Kosten innebär begränsningar av frukt, grönsaker, flingor och bröd8,11, primärkäl-

lor av grundläggande spårämnen, antioxidanter, karotenoider med flera, som alla är kända för 

att ha en positiv inverkan på hälsan8.  

Intag av kolhydrater resulterar i att kolhydrater bryts ner till glukos, kroppens mest fördelakt-

iga bränsle11. Lågkolhydratkost resulterar i ökad fettförbränning för att tillgodose energibeho-

vet, vilket leder till viktminskning11,12. Frånvaron av glukos resulterar i att kroppen gör om 

aminosyror, proteinernas byggstenar, till glukos12. Bristen på glukos leder till att ketonkroppar 

bildas av fettsyror11,12 som sänker pH i kroppen12. Ketonkroppar binder till vatten vilket ökar 

urinproduktionen och förlust av natrium och kalium, som leder till ett snabbt resultat på vå-

gen8,11,12. Det sker mycket diskussioner om ketonernas roll i lågkolhydratkost11. 

SBU:s definition av lågkolhydratskost är en kost innehållande högst 40E% kolhydrater, mått-

lig lågkolhydratkost innehåller 30- 40E% kolhydrater och extrem lågkolhydratkost 10- 20 

E%3. 2011 godkände Socialstyrelsen måttlig kolhydratskost som en behandling för personer 

med DT2 och det finns vetenskapligt stöd för att lågkolhydratskost har en positiv påverkan på 

HbA1c, blodfetter10 och minskar risken för att utveckla DT224. SBU har sammanställt en rap-

port om diabeteskost där de drar slutsatserna att måttlig lågkolhydratskost och traditionell 

diabeteskost har liknande positiva effekter på HbA1c, viktminskning, TK, LDL och TG hos 

personer med DT2 under ett år, däremot har måttlig lågkolhydratkost bättre effekt på HDL3. 

Lågkolhydratkost är effektiv vid kortsiktigt viktnedgång3,8,16,22 och sex månader med kosten 

visar inga klara hälsoproblem3,8,16, långtidseffekterna av kosten finns däremot inget veten-

skapligt stöd för3. En studie menar att lågkolhydratkost är en diet som är lättare att följa än 

andra och den är bra för vissa personer gällande viktnedgång16.  

Studier gjorde innan 2008 visar minskning av midjemått11, ökad insulinkänslighet, viktned-

gång3,8,11, förbättrade TG-8 och HbA1C-värden för personer med DT2 som följt lågkolhyd-

ratskost3,8,11,16. HDL8,16,25 och LDL har också förbättrats av lågkolhydratkost8,16 och personer 

med DT2 har minskat diabetesmedicin till följd av sänkt blodsockernivå11. Långtidsstudier 

visar att minskat intag av kolhydrater inte ökar risken att utveckla DT2 hos kvinnor26. 

Hjärtsjukdomar är den främsta dödsorsaken hos DT2 och risken för hjärtsjukdom ökar om en 

överviktig person inte kan gå ner i vikt8. Det ökade intaget av mättat fett i lågkolhydratkost 

oroar22. Mättat fett kan öka LDL och kolesterolvärdena, vilket är en riskfaktor för hjärt- och 

kärlsjukdom8,11. Även de höga proteinintagen i lågkolhydratkost kan medföra en skadlig in-

verkan på njurarna8,16 och lever22.  

Sjuksköterskan bör vara positiv till att patienten är motiverad till att förbättra kosten8,16 ef-

tersom bevis finns för att lågkolhydratskost är effektiv på kort sikt16. Då personer med DT2 

förekommer överallt i vården är det sjuksköterskans ansvar att ha aktuell kunskap om dia-

beteskost och förmedla den till patienten23 på ett individuell plan där patienten står i centrum. 

Patientens egna preferenser ska lyftas fram och information ska ges om olika kosters för- och 

nackdelar, vilket är en förutsättning för att patienten ska kunna göra ett självständigt val3. 

Sjuksköterskan kan också ta hjälp av en dietist23.  

Egenvård 

Socialstyrelsens föreskrifter definierar egenvård som hälso- och sjukvårdsåtgärd som legiti-

merad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra27. 
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En person med DT2 har ett stort egenansvar för sjukdomen och dess behandling genom egen-

vården, vilket innebär beslut om kost, blodsockerprover, medicinering, motion för att hålla 

blodsockret på en jämn nivå och därmed kunna leva ett så normalt liv som möjligt4,14,28. Det 

finns inget vetenskapligt stöd för säkerheten under längre tid för personer med DT2 som följer 

en lågkolhydratkost, därför är det viktigt att de tar regelbundna blodsockerprover för att vara 

uppmärksam på förändringar som kan leda till behov av medicinförändringar8. Om lågkolhyd-

ratskosten medför ökat intag av mättat fett bör patienten följa sina blodfetter för att undvika 

förhöjda värden3,8.  

Enligt Dorothea Orem är egenvård de handlingar som en person utför för sin egen skull för att 

upprätthålla hälsa, liv, välbefinnande och personlig utveckling. Egenvårdsbehov är individu-

ella och påverkas av personens psykologiska, mentala och fysiska egenskaper13,29. Egen-

vårdskrav innebär de handlingar som behövs för att tillfredsställa personens behov. En oba-

lans mellan egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsningar ger egenvårdsbrist. Orem menar 

att egenvårdsbegränsningar är begränsad kunskap, begränsad förmåga att fatta beslut och be-

döma, samt begränsad förmåga att utföra handlingar som ger resultat. Personens egenvårds-

kapacitet beror delvis på utvecklingsnivå, kön, livsstil, tillgängliga resurser, hälsa. Är egen-

vårdsbehovet är större än egenvårdskapaciteten är individen i behov av omvårdnad. Vilka 

egenvårdsåtgärder som utförs beror på personens sociala- och kulturella erfarenheter. Orem 

menar att människan naturligt har förmåga och motivation till omsorg för närstående och sig 

själv där människan ses som ansvarstagande och självständig13. 

Personer med DT2 upplever att sjukdomen har en stor påverkan på deras liv30,31. De menar att 

det är svårt att göra livsstilsförändringar, vilket underlättas om familjemedlemmar är med 

under den egenvårdsinformation sjuksköterskan ger för att förstå vikten av egenvården31. De 

oroar sig över de komplikationer och om livets slut till följd av diabetes. Personer upplever 

svårigheter med att kontrollera kosten då de inte får äta vad de vill och tycker det är svårt att 

ändra kostvanorna. Sjuksköterskan, den egna familjen och andra personer med DT2 är ett 

betydelsefullt stöd för att öka motivationen till egenvården och integrera den i vardagen kände 

personerna att de kunde kontrollera sjukdomen, vilket medförde att de inte längre upplevde 

samma rädsla för DT230,31. Sjuksköterskan ska utbilda och stötta personerna till egenvård, 

vilket i sin tur leder till att de uppnår hälsa14,15,29. De nationella riktlinjerna för diabetesvård 

menar att målet med egenvårdsutbildning är att skapa en förutsättning för en välfungerande 

egenvård och där med i möjligaste mån undvika komplikationer. Uppföljning från vården är 

viktigt för att så snabbt som möjligt kunna åtgärda eventuella brister i egenvården14.  

 

DT2 medför en risk för allvarliga komplikationer och för att minimera risken är det viktigt att 

personer med DT2 har ett stabilt blodsockervärde1. En av de betydande åtgärderna för att 

uppnå detta anses vara hälsosamma kostvanor4,10. Under de senaste åren ingår även lågkol-

hydratskost som en av kostrekommendationerna vid diabetes10. Stöd från vården är viktigt för 

att personer med DT2 skall kunna integrera sin egenvård i vardagen15,29. Detta belyser vikten 

av att sjuksköterskan i omvårdnaden identifierar personens egenvårdskapacitet och ger stöd 

vid egenvårdsbrist13. Lågkolhydratkost har bra korttidseffekter men kan ge både önskade och 

oönskade långtidseffekter16,24 i jämförelse med vanlig kalorisnål kost, där positiva långtidsef-

fekter bevisats24. De nya rekommendationerna för kost vid DT210 gör att sjuksköterskan ska 

vara uppdaterad för att kunna ge bästa möjliga information och uppmuntran till egenvården14. 
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Syfte 
 

Att beskriva effekter av lågkolhydratkost hos personer med diabetes typ 2.  

 

 

 

Material och metod 

Design 

Kopplingen till arbetets syfte gjorde att den kvantitativa designen valdes. Arbetet har skapats 

utifrån en litteraturöversikt för att kunna jämföra effekterna av lågkolhydratskost mot andra 

artiklar och slutligen sammanfatta hur forskningen ser ut idag, inom det valda området32 låg-

kolhydratskost för personer med DT2. Översikten grundades på systematiskt valda texter 

inom området. Därefter kvalitetsgranskades och analyserades den valda litteraturen som av-

slutades med ett resultat32.  

 

Urval och datainsamling 

I en litteraturstudie är det viktigt att avgränsa det valda området, för att det inte ska bli för 

stort att hantera. Vid artikelsökning ska aktuell litteratur och forskning studeras32.   

CINAHL och MEDLINE användes för att söka kvantitativa artiklar, då dessa databaser har 

anknytning till vårdvetenskap och har ett stort arkiv33. Inkluderingskriterierna på CINAHL 

var peer reveiwed, publicerad på engelska och forskningsartikel. Sökningen inleddes på artik-

lar skrivna mellan åren 2007- 2013 vilket resulterade i 31 träffar på low-carbohydrate and 

diabetes type 2 och 24 träffar på low-carbohydrate diet and diabetes type 2. Inkluderingskrite-

rierna på MEDLINE var skrivna på engelska mellan åren 2007- 2013. Detta resulterade i 76 

träffar på low- carbohydrate diet and diabetes type 2 och 131 träffar på low- carbohydrate and 

diabetes type 2. Sökorden the effects of low- carbohydrate and diabetes resulterade i 34 

träffar. Se söktabell, bilaga I. Då en review- artikel från mars 2008 användes till bakgrunden, 

exkluderades äldre artiklar än denna till resultatet.  

När relevanta artiklar valts ut granskades sammanfattningarna för att få en överblick inom 

området. Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt för att minska risken för selektivt 

urval vilket innebär att artiklar väljs som framför det förväntade resultat. De artiklar som in-

kluderades kvalitetsgranskades med hjälp av “protokoll för basala kvalitetskriterier för studier 

med kvantitativ metod”, se bilaga II. Då artiklarna blev godkända på del 1 fortsattes gransk-

ningen på del 2. Artiklar som inte godkändes i del 1 exkluderades från studien32. Därefter do-

kumenterades de valda artiklarna i en artikelmatris, se bilaga III. 
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Sekundärsökning utförs för att ta vara på eventuell relevant litteratur från lästa artiklars refe-

renslista och är viktigt för att få ett bra resultat. Efter en genomgång med syftet i åtanke in-

kluderades inte nya artiklar till resultatet34.  

Samtliga av de valda artiklar var kvantitativa35-47 och 12 artiklar35-43,45-47 av 1344 jämförde 

lågkolhydratskost mot kontrollgrupper som följde traditionell diabeteskost. Artikeln som inte 

jämförde lågkolhydratkosten mot någon kontrollgrupp studerade istället skillnaden mellan 

män och kvinnor som följt kosten44. Interventionen i artiklarna pågick under 24 veckor till 44 

månader35-47. Stödet till deltagarna varierade i artiklarna och i vissa artiklar rekommenderades 

fysisk aktivitet till deltagarna.  

 

Dataanalys 

Analysen gjordes med hjälp av Fribergs analysmodell32. De artiklar som inkluderades i littera-

turöversikten lästes flera gånger och sammanfattades för att få fram innehållet i artiklarna och 

för att väsentlig information ska uppfattats. Därefter jämfördes artiklarna för att hitta likheter 

och skillnader i artikelns olika delar. Studierna dokumenterades i en översiktsmodell som ut-

går från likheter och skillnader. De valda artiklarnas huvudfynd markerades och skapade se-

dan nya rubriker åt studiens resultat. I litteraturöversikten utformades därefter en beskrivande 

sammanställning, se bilaga IV32. 

 

Etiska överväganden 

Förförståelsen är relevant gällande litteraturstudiens genomförande och resultat, eftersom 

egna värderingar kan speglas i arbetet48. Forskningsetik används för att skydda deltagarna 

som medverkar i en studie. Genom ett informerat samtycke ska deltagarna godkänna sitt 

medverkande till en studie och deltagarna har rätt att vara anonyma. Skada respektive nytta 

med arbetet bör diskuteras. Eftersom deltagarna är anonyma i de valda artiklarna finns ingen 

risk för att skada deltagarna. Däremot finns det risk för feltolkning av de engelska artiklarna i 

denna litteraturöversikt som kan skada författarnas forskning, därför är det viktigt att på bästa 

möjlig sätt återspegla resultatet så korrekt som möjligt utan förvrängning. Personer som läser 

arbetet kan vid feltolkning få fel information. Nyttan med arbetet är att denna sammanställ-

ning av de senaste artiklarna kan förmedla kunskap till vårdpersonal, personer med DT2 och 

övriga intresserade49. I resultatet är det etiskt korrekt att presentera studier som påvisar olika 

fynd för att uppnå ett sanningsenligt resultat33. För att öka det vetenskapliga värdet i littera-

turöversikten är det viktigt att använda artiklar som är godkända av en etisk kommitté eller att 

noggranna etiska övervägande har gjorts. I de artiklar som saknade etiska övervägande under-

söktes de etiska krav tidskriften hade för publicerade artiklar50. Därmed hade alla valda artik-

lar genomgått etiskt övervägande. 

 

Resultat 
Utifrån syftet att beskriva effekterna av lågkolhydratskost sammanställdes ett resultat av de 

valda artiklarna under följande teman och underteman. I temat glukos bildades HbA1c och 
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blodsocker som undertema där även ett resultat av medicinjustering ingick. Kroppsmassa var 

nästa tema där viktminskning, midjemått och Body Mass Index (BMI) är underteman. Temat 

blodfetter innehåller underteman totalkolesterol (TK), High- Density Lipoprotein (HDL), 

Low- Density Lipoprotein (LDL) och triglycerider (TG). Blodtryck blev det sista temat med 

underteman systoliskt blodtryck och diastoliskt blodtryck. 

 

Påverkan på glukos 

En signifikant förbättring observerades i HbA1c35,37-41,44,46,47 från utgångsvärdet till intervent-

ionens slut och av dessa artiklar var det två artiklar där deltagarna endast fick stöd i början av 

studien37,41. Vid signifikant förbättring av blodsocker var intaget av kolhydrater 35E% eller 

mindre och interventionen pågick under ett år35,40,44,46. I vissa artiklar framkom det inte om 

förbättringen var signifikant41,47. Det påvisades en större minskning av HbA1c från start till 

sex månader än efter sex månader då artiklarna pågick över ett år36,37,39,41,45,47 och i vissa artik-

lar var minskningen signifikant endast de första sex månaderna37,47. Ett samband kan ses mel-

lan försämrat HbA1c och minskat stöd från hälso- och sjukvård efter ett halvår37,41,45. Där 

intaget av kolhydrater var över 39E% ökade HbA1c- och blodsockernivåerna över utgångs-

värdet42,45. Ett samband mellan förbättrad HbA1c och blodsocker35,40,41,44,46,47 samt förbättrad 

HbA1c och viktnedgång förekom35,36,39-41,43,44,46,47. Lågkolhydratskosten medförde en signifi-

kant förbättring av HbA1c jämfört med kontrollgruppen, från interventionens början till dess 

slut35,38,40,46, jämfört med kontrollgruppen förekom även en signifikant förbättring av lågkol-

hydratskost under endast de första sex månaderna i HbA1c47.   

Gynnsamma effekter på HbA1c och blodsocker påvisades av lågkolhydratskosten, vilket med-

förde att medicineringen hos deltagarna kunde reduceras under interventionens gång36-

39,41,43,44,46. Deltagare har även avslutat sin farmakologiska diabetesbehandling med hjälp av 

lågkolhydratskosten40,44,46. En signifikant förbättring förkom till följd av lågkolhydratskost 

jämfört med kontrollgruppen i medicinering37,46.   

 

Påverkan på kroppsmassa 

I de flesta artiklar medförde lågkolhydratskosten en signifikant minskning av vikt35-37,39-

41,43,44,46, midjemått35,37,39,40,44,46 och BMI35,37,38,40,41,44,46 från interventionens början till slut. I 

vissa artiklar framkom inte om förbättringen i vikten47 och midjemåttet43 var signifikant. En 

större viktminskning36,37,39,41,45, förbättring av midjemått37,39,45 och BMI41 observerades från 

start till sex månader än efter sex månader. De försämrade värdena efter sex månader hade ett 

samband med minskat stöd efter ett halvår37,41,45. Träning rekommenderades utöver kostinter-

ventionen36,39-41,46,47 och varierade från enbart uppmuntran till fysisk aktivitet, till speciella 

aerobicpass för deltagarna. Där tränings rekommendationer gjordes förekom en signifikant 

minskning av vikt, midjemått och BMI36,39-41,46. I de interventioner som pågick under 24 

veckor uppnådde deltagarna en signifikant förbättring i alla variablerna och hade störst vikt-

minskning jämfört mot de andra artiklarna som pågick under längre tid, dessutom var över 70 

% av deltagarna kvinnor35,46. Ett BMI värde över 25kg/m2 förekom hos alla deltagarna vid 

interventionens början35-47. Ett samband observerades mellan högt BMI vid start och stor 
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viktminskning vid interventionens slut35,41,45,46. Det förekom även en ökning av midjemåttet 

vid interventionens slut jämfört med utgångsvärdet42. Mellan lågkolhydratskost och kontroll-

grupperna fanns en signifikant skillnad i BMI35,38,46, vikt35,46 och midjemått35.  

 

Påverkan på blodfetter 

Från interventionens början till slut medförde lågkolhydratskosten en signifikant förbättring 

av TK35,38-40,45, HDL35-37,39-41,46, LDL35,37,38,40 och TG35,39,40,46. Det förekom en större minsk-

ning av TK41,45,47 och LDL45,47 efter 12 månader än före 12 månader. I vissa artiklar medförde 

lågkolhydratskosten en positiv förändring av variablerna, dock framkom det inte om föränd-

ringen var signifikant47. Försämring i TK36, HDL45, LDL46 och TG42 observerades också. Ett 

samband observerades mellan förbättrade blodfetter och viktnedgång35,37,39,40,44,47. Signifi-

kanta positiva skillnader mellan lågkolhydratskosten och kontrollgrupperna förekom i 

HDL35,40,42,46, LDL35,38,40, TK35,38 och TG35,40. 

 

Påverkan på blodtryck 

En sänkning av det systoliska blodtrycket37,39,46,47 och det diastoliska blodtrycket36,37,44-47 fö-

rekom hos deltagarna vid interventionens slut jämfört med början. En förbättring av det systo-

liska blodtrycket observerades endast i början av interventionen i några studier36,45. En ökning 

av det diastoliska blodtrycket förekom också39. Ett samband observerades mellan signifikant 

skillnad i viktminskning, BMI, midjemått och blodtryck37,46. Där en förbättring i både diasto-

liskt och systoliskt blodtryck förekom37,46,47 rekommenderades träning till deltagarna46,47.  

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Då det var första gången en litteraturöversikt gjordes kan okunskap leda till eventuella brister 

i arbetet51. Förförståelsen speglades av att lågkolhydratskosten medförde en positiv effekt på 

deltagarna, vilket var medvetet under hela arbetet. Då förförståelsen inte skulle påverka resul-

tatet genomfördes arbetet med ett kritiskt förhållningssätt48. För att göra databassökningen så 

effektiv som möjligt inleddes sökningen av en informationsutbildning av en bibliotekarie som 

hade kunskap inom databaserna. Artikelsökning gjordes i Medline och Chinal, vilka har ett 

stort utbud av omvårdnadsforskning33. Detta gör att relevanta artiklar från andra databaser kan 

ha missats. Kraven var att artiklarna skulle innefatta personer med DT2 som följde lågkolhyd-

ratskost, vilket var relevant för syftet. Vid sökningen hittades artiklar som trots bra sökord 

inte var relevanta för syftet, dessa artiklar exkluderades. Vid närmare eftertanke borde sökor-

den nursing, support och self- care använts för att hitta mer omvårdnadsinriktade artiklar. Ar-

tiklar exkluderades även som var äldre än mars 2008 eftersom en review- artikel från den tid-

punkten användes i bakgrunden som beskrev resultatet av att följa en lågkolhydratkost. Detta 
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gör att bara den nyaste forskningen inom området inkluderades, vilket gav ett mer uppdaterat 

resultat. Inkluderingskriterier vid artikelsökningen var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, detta kan påverka att artiklarna misstolkades då det fanns risk för felöversättning. 

För att minimera risken för felöversättning har lexikon använts. 

Samtliga artiklar som använts i litteraturöversikten är randomiserade kontrollerade studier, 

vilket ökar validiteten enligt Henricson51. Syftet var att beskriva effekterna av lågkolhydrat-

kost för personer med DT2. Då endast relevanta artiklar med metabola effekter av kosten hit-

tades, ledde detta till ett mindre omvårdnadsinriktat resultat. En artikel som studerade två 

olika dieters påverkan på livskvaliteten hos deltagarna hittades, dock exkluderades den då 

resultatet från enbart lågkolhydratkosten inte framgick52. Studier har observerat ett samband 

mellan kost och livskvalitet53 och en stor brist på artiklar som beskriver personer med DT2 

livskvalitet efter de följt lågkolhydratskost konstaterades. Ett sådant fynd hade ökat förståel-

sen för hur kosten påverkar den psykiska och fysiska hälsan, därför önskas vidare studier 

inom området. 

För att avgöra artiklarnas kvalitet granskades de valda artiklarna med hjälp av ett protokoll, se 

bilaga II, som sammanställts av avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping. 

Då mätinstrumentet är utformat för att användas vid examensarbete, anses protokollet vara av 

god kvalitet. En svaghet kan vara att granskningen inte gjordes av två oberoende granskare, 

en styrka var däremot att granskarna sammanställde sina tolkningar51,54. Utomstående har 

granskat artikelmatrisen, vilket är en styrka51. En svaghet är att vissa artiklar inte redovisade 

något etiskt resonemang. Istället för att exkludera dessa granskades artiklarnas utgivare och 

utgivarna hade etiska krav på de artiklar de publicerar vilket talar för att artiklarna ändå var 

etiskt kontrollerade50. En artikel exkluderades efter kvalitetsgranskningen då deltagarantalet 

ansågs vara för litet för att ge ett trovärdigt resultat. 

Det förekom artiklar där över 40 % av deltagarna avbröt interventionen, men i de flesta artik-

lar var det 15- 30 % av deltagarna hoppade av. I kontrollgrupperna hoppade under 30 % av 

deltagarna av i det flesta artiklarna, dock förekom det artiklar där avhoppen var över 30 %. 

Deltagarna avbröt interventionen på grund av att det var svårt att komma till mötena, brist på 

viktnedgång, svårt att följa dieten eller tidsbrist. Deltagarna som fullföljde kosten har många 

gånger ändå inte följt sig till de kostråd interventionen medföljde, vilket påverkar resultatet i 

negativ riktning. I några fall deltog de som hade hoppat av interventionen i slutanalysen, vil-

ket kan ha påverkat resultatet negativt då de inte har följt kosten. I en artikel fullföljde delta-

garna hela interventionen och en anledning kan vara att deltagarna själv fick välja vilken kost 

de ville följa, att de fick handböcker, information om vad de skulle äta och att artikelns inter-

vention endast pågick under 24 veckor. En studie menar att lågkolhydratskost kan vara lätt att 

följa16, dock redovisar artiklarna en relativt hög grad av deltagare som hoppade av.  

Mängden kolhydrater som interventionerna innehöll varierade. SBU definierar lågkolhydrat-

kost till ett intag av max 40 E% kolhydrater3, någon sådan gräns sattes inte vid artikelsök-

ningen, det var dock bara en artikel som innehöll mer än 40 E% kolhydrater38. En tvekan 

fanns på om någon lägre gräns för intaget av kolhydrater skulle sättas för att säkerställa att 

mängden kolhydrater skulle skilja sig mer från de svenska kostrekommendationerna, som är 

45- 60 E% kolhydrater9.  

Det finns en god fördelning av längd på studierna då de kortaste är 24 veckor och den längsta 

44 månader. Artiklarna varierar även geografiskt då de är gjorda i Japan, Kuwait, Israel, USA, 
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Canada, Australien, Nya Zeeland och Sverige. Teman och underteman kunde lätt utformas då 

samtliga artiklar undersökte liknande variabler. 

Artiklar med olika resultat redovisades för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt33. Då 

endast kvantitativa artiklar hittades i artikelsökningen valdes kvantitativ design. Detta kan ses 

som en svaghet eftersom kvalitativa artiklar hade påverkat till ett mer omvårdnadsinriktat 

resultat. Trots att artiklarna visade resultaten på någorlunda liknade sätt framkom skillnader 

gällande tidpunkter vid mätning av variablerna, jämförelse mot kontrollgruppen och redovis-

ning av signifikansvärdet. Detta bidrar till en svårighet i att jämföra artiklarnas resultat, vilket 

kan ha påverkat resultatet i litteraturöversikten. 

Den kvantitativa designen passade till syftet och skapade ett resultat som svarar på syftet. Ar-

tiklarnas resultat är likvärdiga då de flesta mätte liknande variabler trots stora skillnader i 

mängden kolhydrater. De geografiska och kulturella skillnaderna ses som positiva då detta 

påvisar god generaliserbarhet.  

 

Resultatdiskussion  

En signifikant förbättring observerades i HbA1c, blodsocker, vikt, midjemått, BMI, TK, 

HDL, LDL, TG. Dessutom kunde deltagarnas medicinering reduceras. I flera artiklar förekom 

en större minskning av HbA1c, vikt, midjemått, BMI de första sex månaderna. I några artiklar 

förekom en försämring av HbA1c, blodsocker, midjemått, LDL, HDL, TK, TG. De effekter 

som uppmättes i studierna sågs variera med den omfattning av stöd som gavs under intervent-

ionstiden.  

Stödet till deltagarna i artiklarna varierade mellan en gång i månaden, varannan månad och 

enbart den första tiden av interventionen. Vissa deltagare fick handböcker, receptböcker och 

föra matdagbok. Sambandet mellan variablernas försämring efter sex månader kan ha påver-

kats av det minskade stödet. Stödet kan ha motiverat deltagarna och påmint de om att följa 

kosten. Den låga viktnedgången i två studier kan förklaras av låg följsamhet till kosten då 

deltagarna ökade intaget av kolhydrater under interventionens gång. 

Orems egenvårdsteori valdes som teoretisk utgångspunkt i litteraturöversikten med motivat-

ionen att personer med DT2 har ett stort egenvårdsansvar och är i behov av god information, 

undervisning och stöd för att klara denna uppgift13. Egenvården för personer med DT2 är vik-

tig för att bibehålla en god livskvalitet55.  

Liksom resultatet i denna litteraturöversikt, styrker andra artiklar att lågkolhydratkost förbätt-

rar blodsockernivån56,57. För att undvika att deltagarna skulle drabbas av hypoglykemi gjordes 

medicinjusteringar57. Utan medicinjusteringar hade troligen en större förbättring av HbA1c 

och blodsocker observerats, dock hade detta inneburit en livsfara för deltagarna. Medicinre-

duceringen som lågkolhydratkosten eventuellt medför kan underlätta egenvården för personer 

med DT2 och minska risken för en så kallad samverkanseffekt som innebär att ju fler läkeme-

del som administreras, desto större är risken för att drabbas av biverkningar58. Sjuksköterskan 

bör vara medveten om att lågkolhydrakosten kan medföra lägre blodsockernivå. Till en pati-

ent som vill följa kosten, ska sjuksköterskan informera om och ge stöd så att personen kon-

trollera blodsockernivån ofta och är uppmärksam på symtom vid hypoglykemi8,10. Littera-

turöversiktens resultat visar att det var vanligt att effekterna i variablerna avtog efter sex må-
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nader relaterat till minskat stöd. Enligt Orem har människan naturligt motivation till omsorg 

och ansvarstagande13 som sjuksköterskan måste identifiera för att bedöma patientens egen-

vårdskapacitet59. Är inte egenvårdskapaciteten tillräcklig skapas egenvårdsbrist13. I detta fall 

måste sjuksköterskan stötta patienten till förbättrad egenvård13. SBU menar att behandlings-

målet med diabetes är att behålla hög livskvalitet och genom god glukoskontroll förhindra 

komplikationer3. En tillgänglig resurs som påverkar egenvårdskapaciteten kan vara informat-

ion samt stöd. Genom att sjuksköterskan informerar patienten om riskerna med ostabilt blod-

socker och ger kontinuerligt stöd kan patientens motivation till egenvården öka, är det däre-

mot svårt för patienten till ändrad livsstil är det mer patientcentrerat om patienten får fortsätta 

följa sin läkemedelsordination för att fortsätta behålla sin livskvalitet. Fler studier om sjukskö-

terskans roll i kostrådgivning för personer med diabetes bör göras47.     

 

Resultatet i litteraturöversiktens visar att lågkolhydratkosten medförde en signifikant förbätt-

ring på kroppsmassan. Övervikt är en stor riskfaktor för att utveckla DT2 och medför en ökad 

risk för komplikationer4. Flera artiklar påvisar viktnedgång som en effekt av lågkolhydrat-

kost56,60-62. Den snabba viktnedgången kan bero på ketostillståndet som innebär ökad fettför-

bränning och är inte samma sak som det sjukliga tillståndet ketoacidos som innebär mycket 

högt blodsocker16,63. Som tidigare nämnt menar SBU att lågkolhydratskost är mer effektiv än 

traditionell diabeteskost när det gäller viktnedgång de första sex månaderna, däremot finns 

ingen skillnad i viktnedgång på längre sikt3,60, vilket även resultatet i litteraturöversikten påvi-

sar. SBU skriver att motivationen till att följa kosten kan öka av den snabba viktnedgången i 

början av lågkolhydratskosten. Enligt SBU är uppföljning, vilket även kan ses som kontinuer-

ligt stöd, viktigt vid ändrade kostvanor för att följa effekterna av kosten3. Egenvårdskap-

aciteten kan påverkas av tillgängliga resurser13 och kontinuerligt stöd, som är en resurs, visade 

påverka till ökad viktnedgång.  

De artiklar där störst viktminskning förekom hade kortast interventionstid, vilket kan påverkat 

resultatet genom ökad motivation till att följa kosten. Andra artiklar påvisar att kort intervent-

ionstid ger signifikant viktminskning64-66. Det stora antalet kvinnor i artiklarna kan ha påver-

kat till resultatet35,46. Orem menar att kön påverkar egenvårdskapaciteten13, därför bör kvinnor 

ha större kapacitet för egenvården eftersom studie visar att män går ner lättare i vikt än kvin-

nor67, alltså beror resultatet inte på att kvinnor går ner lättare i vikt.  

Ett samband observerades mellan signifikant minskning av vikt, midjemått, BMI och trä-

ningsrekommendationer. Statens folkhälsoinstitut menar att fysisk aktivitet minskar risken för 

fetma och diabetes typ 268 och fysisk aktivitet ingår i inledande diabetesbehandling4. En till-

gänglig resurs som påverkar egenvårdskapaciteten gällande fysisk aktivitet kan vara hälsa. 

Har personen exempelvis fotsår påverkas kapaciteten till egenvården13. Detta visar vikten av 

att sjuksköterskan ger patienten individuell egenvård. 

Desto högre BMI deltagarna hade vid start påvisade en större viktminskning än de med lägre 

BMI. Egenvårdkapaciteten påverkas av hälsan13, vilket kan innebära att överviktiga personer 

med DT2 får en ökad motivation till viktnedgång för att förbättra sin hälsa. Orem menar att 

kulturen påverkar egenvården13, i vissa kulturer är till exempel mat ett hälsotecken och över-

vikt ses som fint. I dessa fall är det svårare för sjuksköterskan att motivera patienter till vikt-

nedgång för ökad hälsan. 
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Risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar ökar vid diabetes19,20 och är en stor 

orosfaktor till lågkolhydratkosten eftersom den ofta medför ett ökat intag av mättat fett22,56. 

Resultatet visar att merparten av blodfetterna förbättrades av lågkolhydratkosten. Studier visar 

att risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom på grund av lågkolhydratskost på kort sikt är 

liten56,69 men att risken ökar vid frånvaro av viktnedgång56. Bristen på långtidsstudier som 

undersöker lågkolhydratkostens effekt på hjärt- och kärlsjukdom är stor, därför är det svårt att 

säga om kosten har negativa effekter på hjärt- och kärl56. Vissa menar att det saknas koppling 

mellan hjärt- och kärlsjukdom och intag av mättat fett63,70. SBU skriver i den nyutkomna 

sammanfattningen om mat vid fettma att de som följer lågkolhydratskost med medelhavsin-

riktning har mindre risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom än de som följer lågfettkost. De 

menar även att ökat intag av mejeriprodukter kan leda till viktnedgång, vilket säger emot upp-

gifterna om att mättat fett är farligt för hälsan60. Resultatet av denna litteraturöversikt säger att 

blodfetterna förbättrades signifikant i lågkolhydratkosten jämfört med kontrollgrupperna och 

att förbättrade blodfetter har ett samband med viktnedgång.  

 

Högt blodtryck är en riskfaktor till hjärt- och kärlsjukdom och är därför viktigt att behandla. 

Risken att drabbas av för tidig död och sjukdom ökar av kombinationen högt blodtryck och 

DT271. I litteraturöversikten förbättrades blodtrycket av lågkolhydratkosten och ett samband 

observerades mellan signifikanta förbättringar i vikt, BMI, midjemått och blodtryck, vilket 

kan bero på att högt blodtryck är vanligt vi övervikt72,73. Träning och förbättrat blodtryck hade 

också ett samband. Informationen sjuksköterskan ger till en patient är en tillgänglig resurs 

som påverkar egenvårdskapaciteten. Därför är det viktigt att sjuksköterskan känner till låg-

kolhydratkostens effekter på blodtrycket och att följsamheten till egenvårdsåtgärderna träning 

och kost, kan sänka blodtrycket. Detta kan öka patientens motivation och förståelse till att 

förbättra sin hälsa.  

 

Slutsatser 
 

Lågkolhydratskosten medför effekter på personers blodglukos, kroppsmassa, blodfetter och 

blodtryck. Kontinuerligt stöd har en betydande roll för om dessa effekter ska bibehållas. 

Lågkolhydratskosten visar en klarare förbättring i variablerna under de första halvåret, jämfört 

med traditionell diabeteskost. Dock finns inga stora skillnader mellan dessa koster under en 

längre tid. Svårigheten med att följa kosten på lång sikt och olika kostrekommendationer ses 

som ett problem. Litteraturöversikten påvisade inga risker på kort sikt men bristen på lång-

tidsstudier gör det omöjligt att påvisa eventuella långtidskomplikationer av lågkolhydratskos-

ten. Långtidsstudier tar lång tid att göra samt kräver att personer med DT2 följer kosten under 

många år.  

 

Kliniska implikationer 
I klinisk verksamhet kan litteraturöversiktens resultat användas för att hjälpa patienter med 

DT2 som har ett ostabilt blodsocker, övervikt, högt blodtryck. Sjuksköterskan kan upplysa 
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patienten om lågkolhydratskostens effekt, exempelvis de snabbt förbättrade värdena vilket 

kan ge patienten motivation till att förbättra egenvården och uppnå hälsa. Det är också väsent-

ligt att patienten får veta bristen på kunskap om kostens långtidseffekter. Enligt Orem är det 

viktigt att patienten har tillgängliga resurser för att kunna utföra egenvården. Sjuksköterskan 

ska ge patienten individuell information utifrån patientens omvårdnadsbehov och omvård-

nadskapacitet. Därför har sjuksköterskan en viktig roll i att ge patienten evidensbaserad och 

uppdaterad kunskap om egenvården och dess olika valmöjligheter. Det stora antalet personer 

med DT2 i samhället gör att olika sorter kostråd behövs för att tillfredsställa allas individuella 

behov. Kan lågkolhydratskosten öka patienternas hälsa genom att minska risken för kompli-

kationer skulle detta vara av stor betydelse för patientens lidande men även för sjukvårdens 

kostnader. Detta hade troligtvis minskat omvårdnadsbristen för personer med DT2. 

Studier som visar lågkolhydratskosten effekter under längre tid finns stort behov av då dessa 

studiers fynd skulle klargöra eventuella frågetecken om kostens långtidseffekter. Därefter 

skulle det klargöras om effekten är säker att följa under längre tid.  
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för att uppnå följsamhet. 

Kvantitativ, inter-

ventions., randomi-

serad. 61 st vuxna 

med DT2. 

Ingen skillnad i viktned-

gång mellan LCD och 

LFD. 

HDL och HbA1c var 

bättre i LCD gruppen. 
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Iwata, M. 

Long-term effects of 

a diet loosely re-
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research and 

Bedöma långtidseffekterna 

av 
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ventionss., randomi-

HbA1c och BMI minskade 

signifikant med CARD. 
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Wakai, K. 

Umegaki, H. 

stricting carbohy-

drates 

on HbA1c levels, 

BMI and tapering of 

sulfonylureas 

in type 2 diabetes: A 

2-year follow-up 

study 

clinical prac-

tice, 2007, 

Japan. 

en kolhydratreducerad kost 

(CARD) i jämförelse mot en 

konventionell diet hos DT2. 

serad, uppfölj-

ningss.. 

133 st, 51 män och 

41 kvinnor med 

DT2. 

Medicindoserna minskade 

och serum kolesterolet 

förbättrades. 
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Mann, J N. 

Maclean, E. 

Shaw, J E. 

The effect of high-

protein, low-

carbohydrate diets 

in the treatment of 

type 2 diabetes: a 12 

month 

randomised control-

led trial. 

Diabetolo-

gia, 2010, 

Australien. 

Undersöka om högprote-

inkost (HPD) är bättre än 

högkolhydratkost (HCD) för 

att förbättra HbA1c kontrol-

ler hos individer med DT2. 

Kvantitativ, inter-

ventionss., randomi-

serad. 

108 st med DT2, 48 

män, 30–75 år, BMI 

27–40 kg/m2, 

HbA1c 6.5–10%. 

HP hade bättre effekt på 

HbA1c vilket bidrog till 

medicinjusteringar under 

studiens gång. En 3 mån 

period då deltagarna skulle 

begränsa energiintaget 

följt av 9 mån med energi-

balans 
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Attal-Singer, J. 

Vinker, S. 

 

A low carbohydrate 

Mediterranean diet 

improves 

cardiovascular risk 

factors and diabetes 

control among 

overweight patients 

with type 2 diabetes 

mellitus: a 1-year 

prospective rando-

mized intervention 

study. 

Diabetes, 

Obesity and 

metabolism, 

2009, Israel. 

Effekterna av lågkolhydrat- 

medelhavskost (LCM), trad-

itionell medelhavskost (TM) 

och ADAs rekommenderade 

kost. 

Kvantitativ, inter-

ventionss., randomi-

serad. 259 patienter 

med DT2, 30-65 år, 

BMI 27- 34, HbA1c 

7–10%, plasma trig-

lycerider 1.8–4.5 

mmol/l, serum kre-

atinin<123.2 μmol/l. 

Personer som åt LCM gick 

ner mest i vikt, sänkte 

HbA1c mest och HDL 

förbättrades endast på de 

som åt LCM. Triglyceri-

derna i serum minskade 

även på LCM. 
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41. Nielsen, J. 

Joensson, E. 

Low-carbohydrate 

diet in type 2 diabe-

tes: stable improve-

ment of 

bodyweight and 

glycemic control 

during 44 months 

Nutrition & 

Metabolism, 

2008, Sve-

rige. 

Följa effekter av lågkolhyd-

ratkost (LC) på överviktiga 

personer med DT2 

Kvantitativ, inter-

ventionss. radomise-

rad, uppföljnings-

studie. 

31 personer med 

DT2, BMI >30. 

LC gruppen gick ner mer i 

vikt än kontrollgruppen, 

förbättrade HbA1c vilket 

bidrog till sänkt medi-

cindos. 

Inga symtom på kardio-

vaskulära sjukdomar. 
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A Leiter, L. 
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Rabasa-Lhoret, R. 

Wilson, R. A 

Edmond, R. 

The Canadian Trial 

of Carbohydrates in 

Diabetes (CCD), a 

1-y 

controlled trial of 

low-glycemic-index 

dietary carbohydrate 

in type 2 

diabetes: no effect 

on glycated hemo-

globin but reduction 

in 

C-reactive protein 

 

The Ameri-

can journal 

of clinical 

nutrition, 

2007, Kana-

da. 

Jämföra effekterna 

på HbA1c, plasma glykos, 

lipider och CRP av att för-

ändra glykemisk index eller 

mängden kolhydrater i kos-

ten för personer med DT2. 

Kvantitativ, inter-

ventions., randomi-

serad.  162 personer 

med DT2, 35–75 år, 

HbA1c 130 % över 

det normala, BMI 

24- 40. 

 

HGI (högt GI), LGI (lågt 

GI) LCHM (lågt kolhyd-

rat, högt mättat fett). F-

blodglukos var högre och 

postblodglukos var lägre 

efter 12 mån med LGI. 

Triglyceriderna ökade och 

HDL minskade med LGI. 

CRP blev bättre med LGI 

än med HGI. 

Långtids HbA1c påverkas 

ej av dieterna. LGI bäst för 

DT2. 
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Wade, A. 

Womble, L. 

Dalton-Bakes, C. 

A Wadden, T. 

Iqbal, N. 

 

Effect of a low-

carbohydrate diet 

versus 

a low-fat, calorie-

restricted diet on 

adipokine 

levels in obese, dia-

betic participants. 

 

Diabetes, 

Metabolic 

Syndrome 

and Obesity: 

Targets and 

Therapy, 

2010,USA 

Effekterna av lågkolhydrat-

kost (LC) jämfördes med 

lågfettdiet (LF) på adipokin 

nivån hos överviktiga DT2 

patienter. 

Kvantitativ, inter-

vention, randomise-

rad. 144 st, DT2, 90 

män, >18 år, BMI 

>30. 

Leptin nivån minskade hos 

båda dieterna, Adiponektin 

ökade hos båda dieterna. 

LC minskade mer i vikt. 
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44. Sasakabe, T. 

Haimoto, H. 

Umegaki, H. 

Wakai, K. 

Effects of a moder-

ate low-

carbohydrate diet on 

preferential ab-

dominal fat loss and 

cardiovascular risk 

factors in patients 

with type 2 diabetes 

Diabetes, 

metabolic 

syndrome 

and obesity: 

targets and 

Therapy, 

2011, 

Japan 

Se om underhuds- eller in-

vertesbukfett minskade mest 

av måttlig lågkolhydratskost 

(LCD), och hur kosten på-

verkade hjärta och kärl. 

Kvantitativ, inter-

vention, tvärsnitts-

studie, randomise-

rad. 

52 patienter med 

DT2, 28 män, 24 

kvinnor 

LCD i 6 månader. 

HbA1c >6,5 %. 

 

 

LCD- minskade BMI och 

HbA1c. 

Kunde minska medicine-

ringen. 

Inga samband hittades 

mellan LCD och kardio-

vaskulära risker. 
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The Diabetes Excess 

Weight Loss 

(DEWL) 

Trial: a randomised 

controlled trial of 

high-protein 

versus high-

carbohydrate diets 

over 2 years in type 

2 diabetes 

Diabetolo-

gica, 2011, 

New Zea-

land. 

Att jämföra effektiviteten av 

en LFHP och LFHC diet vid 

viktminskning. 

Kvantitativ, inter-

ventions., randomi-

serad. 419 st, 168 

män, diabetes typ 2 

patienter, 30–75 år, 

BMI >27 kg/m2. 

Ingen skillnad vid vikt-

nedgång eller midjemåttet. 

båda grupperna gick ner i 

vikt 

ingen signifikant skillnad 

fanns mellan dieterna vid 

HbA1c, lipider, BT. 

Inga negativa effekter av 

dieterna. 
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46. Westman, E. 

Yancy, W. 

Mavropoulos, J. 

Marquart, M. 

McDuffie, J. 

The effect of a low-

carbohydrate, keto-

genic diet versus a 

low-glycemic index 

diet on glycemic 

control in type 2 

diabetes mellitus 

Nutrition & 

Metabolism 

USA, 2008 

Hypotesen var att en lågkol-

hydratsdiet skulle leda till 

större förbättringar i blod-

sockret under en 24- veckors 

period hos överviktiga pati-

enter med DT2 

Kvantitativ, inter-

ventions, randomise-

rad. 84 DT2 till 2 

olika dieter: LCKD 

och LGID. 18- 65 år, 

BMI>27, vilja gå ner 

i vikt. 

49 deltagare genomförde 

studien. LCKD hade bättre 

svar på HbA1c, faste- 

prov, faste-insulin, vikt-

nedgång och HDL i jämfö-

relse vid LGID. 

medicinerna fick ändras 

oftare vid LCKD än vid 

LGID 
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Dowd, M. 
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Wadden, A T. 

Effects of a Low-

intensity Interven-

tion That 

Prescribed a Low-

carbohydrate (LC) 

vs. a Low-fat (LF) 

Diet in Obese, Dia-

betic Participants. 

Obesity, 

USA, 2009. 

Att utvärdera effekterna av 

en låg intensitet intervention 

med LC mot en LF diet på 

överviktiga diabetiker. 

Kvantitativ, inter-

ventions., randomi-

serad. 144 st, DT2, 

≥18 år, BMI ≥30. 

Viktminskning för delta-

garna i båda dieterna. Vid 

6 mån, hade LC sign. 

bättre minskning i HbA1c. 

Blodfetterna minskade i 

båda grupperna. 
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Bilaga IV Resultattabell  Tabellen visar effekter av lågkolhydratkost på olika variabler. 

 
Författare Längd Kolhyd-

rater 

HbA1c Blod-

socker 

Vikt-

minsk-

ning 

BMI Mid-

jemått 

Totalko-

lesterol  

HDL LDL TG In-

su-

lin 

Anti-

diabe-

tika 

Systo-

liskt BT 

Diasto-

liskt 

BT 

Hussain et 

al. 

24 v 20g  

(5E%) 

s s s s s s s s s     

Davis et al. 12 m 20-25g 

(5E%) 

x  s   y s x x xf xf y x 

Guldbrand 

et al. 

24 m 20E% o  s s s x s s x x x s s 

Haimoto et 

al. 

24 m 45E% s   s  s  s  x x   

Larsen et 

al. 

12 m 40E% s  s  s s s x s xf xf xf y 

Elhayany et 

al. 

12 m 35E% s s s s s s s s s     

Nielsen et 

al. 

44 m  20E% s xf s s  x s  o x    

Wolever et 

al. 

12 m 39E% y y x  y x x x y   o  

Vetter et al. 6 m 30g x  s  xf     xf    

Sasakabe et 

al. 

6 m 35E%* 

40E%” 

s s* 

x” 

s s s  s* 

x” 

x* 

s” 

x  xf y* 

x” 

x 

Krebs et al. 24 m 

ev qql 

40E% y y x  x s y x x   y x 

Westman et 

al. 

24 v 20g 

(5E%) 

s s s s s s s y s xf xf s s 

Iqbal et al. 24 m 30g 

(5E%) 

s xf xf   xf xf xf xf   xf xf 

s= signifikant förbättrade värden jämfört från studiens bör-

jan till slut. 

x= förbättrade värden jämfört från studiens början till slut.  

xf= förbättrade värden jämfört från studiens början till slut, 

men det framgår ej om förbättringen är signifikant. 

y= försämrade värden jämfört från studiens början till slut. 

o= oförändrat värden jämfört från studiens början till slut. 

*= män 

”= kvinnor 


