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Sammanfattning 
 Bakgrund: Övervikt och fetma har blivit en hälsofarlig nödsituation i västvärlden, i synnerhet bukfetma som är en av de viktigaste riskfaktorerna för kardiovaskulära sjukdomar. Den västerländska dieten domineras av högt förädlade livsmedel till låg kostnad vilket snabbt har utvecklat övervikt och överviktsrelaterade sjukdomar. Det finns olika behandlingsmetoder för att minska övervikt och fetma, där kost är en viktig komponent. Lågkolhydratkost kommer alltmer i fokus, som ett alternativ till de rådande näringsrekommendationerna. För att stödja och motivera personer med övervikt och fetma kan sjuksköterskan förmedla en personcentrerad egenvård enligt Orem. Sjuksköterskan skall enligt lag arbeta evidensbaserat och det krävs ständig uppdatering av forskningsläget.  Syfte: Syftet var att studera effekten av lågkolhydratkost hos personer med övervikt och fetma. Metod: Litteraturöversikten är av kvantitativ metod och innehåller 15 vetenskapliga artiklar. Analysmodellen som användes var Fribergs analys. Resultat: Effekter av lågkolhydratkost visar signifikanta förbättringar i framförallt viktnedgång men även i blodtryck, blodfetter och blodsocker. De största effekterna av de olika variablerna sågs efter sex månader. Dessa effekter gav ofta en minskad användning av antidiabetika som följd.  Slutsats: Då lågkolhydratkost har gynnsamma effekter på viktnedgång, blodfetter och blodsocker är behovet stort av långtidsstudier. Sjuksköterskan har en viktig roll att stödja och motivera personer med övervikt och fetma till livsstilsförändringar. Nyckelord: Viktnedgång, ketogen kost, lågkolhydratkost, egenvård   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Summary 
 Low carbohydrate diets for overweight and obesity - A literature review  

Background: Overweight and obesity has become a health hazard emergency in the western world, especially abdominal obesity which is one of the major risk factors for cardiovascular diseases. The Western diet is dominated by highly processed food at low cost, which has rapidly developed obesity and obesity related diseases. There are various treatment methods to reduce overweight and obesity by diet which is an important component. Low-carbohydrate diet comes increasingly into focus, as an alternative to the current nutritional recommendations. To support and motivate people with overweight and obesity, the nurse can convey a person-centered self-care according to Orem. The nurse should, by law, set their work based on evidence and that requires a continuous update of available research.  Objective: The objective was to study the effect of low-carbohydrate diet in people with overweight and obesity. Method: The literature review is the quantitative method and contains 15 scientific articles. The analysis model used was Friberg analysis. an important role to support and motivate people with overweight  Result: Effects of low-carbohydrate show significant improvements especially in weight loss but also in blood pressure, blood fats and blood sugar. The main effects of the different variables were observed after six months. These effects often gave a reduced use of antidiabetic drugs as a result.  Conclusion: Since low-carbohydrate proven to have beneficial effects on weight loss, blood fat and blood sugar there is a great need for long-term studies. The nurse has and obesity to lifestyle changes.   Keywords: Weight loss, ketogenic diet, low-carbohydrate diet, self-care  
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Inledning 
 I hela västvärlden är övervikt en folksjukdom som ger stora problem. Det är i högre grad ett hälsoproblem än ett utseendeproblem (Ericson & Ericson, 2008). Nära hälften av alla svenskar har övervikt eller fetma. Mellan 2004 och 2013 har andelen personer med fetma ökat från 11 procent till 14 procent (Folkhälsomyndigheten, 2014). Ett starkt samband föreligger mellan fetma och livslängd. Ju kraftigare övervikt desto kortare livslängd. Bukfetma ökar risken för andra sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke, cancer, högt blodtryck, diabetes, gikt, artros i höft och knäled, fibromyalgi och andningssvikt (Ericson & Ericson, 2008). Genom att beskriva kostens betydelse för den enskilda människans hälsa, har sjuksköterskan en stor roll att förebygga övervikt. Lågkolhydratkost har blivit mer uppmärksammad när det gäller viktnedgång och förbättring av metabola sjukdomar. Denna kost använder fettet som energi i form av ketoner och fettsyror.  Det ökade vårdbehovet vid övervikt och fetma, samt samhällskostnaden leder till att det är av största vikt att sjuksköterskan ger förebyggande råd för att förhindra överviktsrelaterade sjukdomar.   Bakgrund   
Övervikt och fetma är ett globalt hälsoproblem. Fler personer dör av fetma än av svält. Fetmaepidemin är inte bara begränsad till industriländer utan ökar också i utvecklingsländer. Under 2000-talet ökade överviktiga vuxna till 300 miljoner och av dem har 115 miljoner människor fetmarelaterade problem. Övervikten och fetmans lidande är både psykiskt och fysiskt och förekommer i alla åldrar samt i olika socioekonomiska grupper (Världshälsoorganisationen WHO 2016). Kostnaden för all sjukhusvård, öppenvård och läkemedel till följd av övervikt och fetmarelaterade sjukdomar skattades till drygt 4,5 miljarder kr år 2011. Den indirekta kostnaden som korttidsfrånvaro och produktionsbortfall beräknades till 15,6 miljarder kronor år 2011 (Nationalekonomi, 2016). I Sverige har andelen av befolkningen som har ett BMI över 30 ökat från 5 % till 10% och hos kvinnor från 5% till 9% de sista 20 åren (Folkhälsomyndigheten,  2016).  Övervikt och fetma  Sjuklig övervikt innebär många kilo extra än dagens idealvikt. Kroppsvikten måste sättas i relation till kroppslängden för att kunna bedöma om vikten innebär hälsorisker (Folkhälsomyndigheten, 2016). BMI (Body Mass Index) är en vanlig metod att definiera fetma och anger kvoten mellan vikt och längd i meter i kvadrat (kg/m2). Metoden anses inte generellt gångbar, då problem med fetma och övervikt kan föreligga även vid normalt BMI eller lätt förhöjt (Ericson & Ericson, 2008). WHO (2016) definierar övervikt med BMI mellan 25-29,9 och fetma med BMI över 30. Kroppsfettets lokalisation anses alltmer ha stor betydelse. Bukfett är särskilt ogynnsamt och relateras till ett kraftigt insulinpåslag. Mer fokus läggs numera på midjemåttet som ger en mer tydlig indikation om bukfetma. Gränsvärdet för midjeomfånget är för män 94 cm och för kvinnor 80 cm vilket ger en ökad risk för övervikt. Gränsvärdena för fetma är 102 cm för män och 88 cm för kvinnor (Ericson & Ericson, 2008).     
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 Lågkolhydratkost  En lågkolhydratkost är en högfettkost där kolhydrater minimeras och inte överdriver proteinintaget för att kroppen ska ha mycket liten tillgång till blodsocker. Den brukar bestå av 80-90% fett och 10-20% protein och kolhydrater och innebär att personen ständigt befinner sig i ketos, det vill säga när kroppen använder ketoner vid bränsle. Vid hög fettförbränning börjar levern producera ketoner som lätt passerar blod-hjärn-barriären och är därför bränsle som hjärnan kan använda sig av. Den Lågkolhydratkost har sedan länge använts för att med framgång behandla epilepsi hos barn (Gasior, Fogawski & Hartman, 2006). Denna kost kan delas in i tre varianter.  LCHF – Low Carb High Fat LCHF- kosten fick sitt genombrott i början av 2000-talet och handlar till stor del om att minska intaget av kolhydrater och öka intaget av naturliga animaliska fetter jämfört med livsmedelsverkets kostrekommendationer. Det finns ingen specifik gräns för kolhydrater, men en grov riktlinje kan vara maximalt 10 %. Ju mindre intag av kolhydrater desto större effekt förväntas på vikt och blodsocker. Men det handlar också om att se upp med kemikalier och onödiga tillsatser. Fokus ligger på riktig mat, lagad med naturliga råvaror som kött, fisk, kyckling, ägg, feta mejeriprodukter, smör, grönsaker, sparsamt med frukt och utan onödiga tillsatser (Eenfeldt, 2013).  Atkins:  Atkins diet fick sitt genomslag på 1970 talet då Robert Atkins sammanställde och populariserade tidigare forskning och erfarenheter. Syftet likt LCHF är att hålla insulin och blodsocker på jämna nivåer genom att kolhydratintaget är noga reglerat (Abrahamsson, Andersson & Nilsson, 2014).  Paleo/Stenålderskost Tanken med denna diet är att äta så som människan åt innan jordbruket slog igenom för ca 10 000 år sedan. Människan har inte fysiologiskt genetiskt hunnit anpassa sig till att kunna metabolisera de livsmedel som blev viktiga efter jordbruksutvecklingen. I denna kost undviks spannmål och mejeriprodukter samt salt och raffinerade produkter.  Kosten består av ett stort protein och fettintag (Abrahamsson et al., 2014).  Näringsämnen  Näringsämnen behövs för en normal kroppsfunktion och tillväxt. Det ger förutsättningar för en generell god hälsa och bidrar till minskad risk för kostrelaterade sjukdomar. Fett, kolhydrater och protein är energigivande ämnen så kallade makronäringsämnen. Vitaminer, mineraler och spårämnen är exempel på mikronäringsämnen (Livsmedelsverket, 2016)   Kolhydrater  Kolhydrater är ett samlingsnamn för olika sockerarter, stärkelse och kostfibrer. (Johansson, U. 2014). Den viktigaste funktionen för stärkelse och de olika sockerarterna är som energikälla. Celler i hjärna, nervsystem och de röda blodkropparna är helt beroende av energi från glukos (Johansson, U. 2014).   
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Fett  Fett förekommer mycket lite i naturen och då i form av nötter och frön samt enstaka frukter. Fettsyror delas in i tre grupper; mättade, enkelomättade och fleromättade. Det beror på hur fettet är uppbyggt. Två fettsyror är essentiella, livsnödvändiga, det vill säga omega 3 och omega 6. De måste därför ingå i maten och behövs för immunförsvaret, synen och hjärnans funktion (Johansson, U. 2014).  Protein Alla proteiner är uppbyggda av aminosyror, totalt 20 stycken. Nio aminosyror är essentiella och måste komma från maten.  De andra elva tillverkas i kroppen under förutsättning att maten innehåller tillräcklig mängd kväve, det vill säga protein (Johansson, U. 2014). Flera av kroppens kommunikationssystem använder sig av proteiner som informatörer, däribland hormonet insulin. Protein används även som transportprotein och skyddsprotein i form av immunoglobuliner (Johansson, U. 2014).  Konsekvenser av övervikt och fetma  Fetma är en viktig riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och arteriella sjukdomar. Dessa symtom på metabolt syndrom interagerar och förvärrar varandra (Foraker et al, 2014).  Hypertoni Högt blodtryck kallas för hypertoni och är en folksjukdom som har ökat kraftigt. Cirka 1 miljon människor i Sverige beräknas ha sjukdomen. Nästan hälften av dessa erhåller någon form av farmakologisk behandling. Hypertoni bidrar kraftigt till uppkomst av kardiovaskulära sjukdomar som arterioskleros, stroke, hjärtsvikt och kranskärlssjukdom. En direkt korrelation mellan strokerisk och blodtrycksnivå kan ses (Ericson & Ericson, 2008).  Ateroskleros   Ateroskleros är en kronisk inflammation i artärväggarna (Moss & Jaffe, 2015). Förändringarna engagerar till största delen de stora och medelstora artärerna som aorta, kranskärl, hjärnans artärer och njurarnas artärer (Ericson & Ericson, 2008). Den inflammatoriska processen är den primära orsaken till hjärtinfarkt, stroke och ischemi i extremiteterna och involverar flera olika typer av samverkande celler. Riskfaktorer som rökning, diabetes, högt blodtryck och hyperlipidemi bidrar till att skada på inre endotelskiktet i blodkärlen (Moss & Jaffe, 2015).  Diabetes Mellitus Diabetes mellitus är en metabol sjukdom och finns i två olika huvudformer, typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Gemensamt för de två typerna är långvarig hyperglykemi på grund av funktionell insulinbrist. Den diabetesform som ökar kraftigast i hela världen är typ 2-diabetes som utgör 80 % av all diabetes och debuterar i allt lägre åldrar. Sjukdomen drabbar främst personer med bukfetma (Eenfeldt, 2011). Insulin behövs för glukostransporten in i cellerna, men gynnar även insulinberoende vävnaders proteinsyntes som stimulerar fettvävnadens fettuppbyggnad (Ericson & Ericson, 2008).   
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 Metabolt syndrom Ett syndrom är en uppsättning av medicinska symtom och tecken som förekommer tillsammans och som kan vara associerade till en viss sjukdom (Warren, 2015).  Bukfetma är ett kännetecken på Metabolt syndrom (MetS) men även smala personer kan drabbas. Cirka 15-20% av alla över 30 år har metabolt syndrom och är ett stort folkhälsoproblem (Fernholm, 2012). MetS har blivit accepterat som ett utmärkt verktyg för screening för att identifiera personer med ökad risk för hjärt och kärl sjukdomar samt diabetes (Panrik, Mohan & Joshi, 2012). Det metabola syndromet innefattar övervikt, insulinresistens, högt blodsocker, högt blodtryck och blodfettsrubbningar vilket ökar risken för diabetes typ 2 (Stocks, Lindahl & Stattin, 2007).  Cancer I studier från USA och Europa ses ett samband mellan höga blodsockernivåer hos annars friska personer och risk att utveckla cancer senare i livet (Stocks et al., 2011). I dag är det vedertaget att tumörceller utnyttjar glykolysen i hög grad. Tumörceller har ofta glukostransporterande proteiner på ytan, vilka kan fånga upp socker i blodet och föra in det i cellen. Onkogener, det vill säga de gener som är förändrade i tumören, är också kopplade till en ökad glykolys (Fernholm, 2012).   
Att leva med övervikt och fetma  Övervikt är ett ökande problem i hela världen och förutom följdsjukdomar leder övervikt till missnöje över sin kropp. Ju högre BMI en människa har desto mer missnöje känner den. Ensamhet, dagliga tankar om viktnedgång, negativa tankar om sin kropp och utseende, aktiviteter i det dagliga livet (Jensen et al., 2013) och depression beskrivs av många överviktiga (Svenningsson, Björkelund, Marklund & Gedda, 2012). Ångest och depression är ett vanligt problem (Svenningson et al., 2012) och många känner sig som dåliga föräldrar då de inte kan ta sig till offentliga platser av rädsla för förödmjukelse (Forhan, Law, Vrkljan & Taylor, 2010). All negativ attityd om överviktiga leder tyvärr till att de inte vill söka sjukvård. De som är överviktiga har en rädsla över att läkaren skall förebrå dem för övervikten och har även själva en rädsla för att ställa sig på vågen. De använder sig av strategier för att klara det dagliga livet samt att klara de sociala, psykiska och fysiska konsekvenser som det innebär när man är överviktig (Forhan et al., 2010).  
Behandling vid övervikt och fetma  I dag används främst kost och medicinsk behandling vid övervikt. De mediciner som finns förhindrar fettabsorption (Andersson, Jeppsson & Rydholm 2012). År 2011 tog Socialstyrelsen fram nya riktlinjer angående kostråd för diabetiker. De rekommenderade en måttlig lågkolhydratkost men inte strikta varianter. Bristen på vetenskaplig forskning gjorde att strikt lågkolhydratkost inte kunde rekommenderas (Socialstyrelsen, 2016). Livsmedelsverket  (2016) rekommenderar idag att äta varierat samt att äta grönsaker, baljväxter, frukt, fisk, vegetabiliska oljor och mat med fullkorn. Svensk närings rekommendationer (SNR) innebär att feta produkter skall bytas till magra produkter till exempel mjölkprodukter och animaliska produkter. Detta för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom, övervikt, typ 2 diabetes och cancer.  
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  Gastric bypass är den vanligaste kirurgiska metoden. Den går ut på att minska magsäcken och förbinda den med övrig mag-tarmkanal (Andersson et al., 2012). De senaste metoderna går ut på att använda sig av ”metabolisk” operation, det vill säga få effekt på den glykemiska kontrollen (Wen-Sheng, Cheng-Xiang, Wei, Dao-Zen & Ming 2014).  Motiverande samtal innebär en personcentrerad behandling som ska lösa den vårdsökandes ambivalens och öka motivationen till livsstilsförändring. Intresset för denna metod har ökat de sista åren vilket kan ses på antalet ökade vetenskapliga artiklar. Tyvärr finns det ännu bara ett fåtal som utövar denna metod (Mirkarimi et al., 2014). Om metoden används kan den hjälpa personer med övervikt och fetma att finna strategier för att övervinna hinder och nå sina viktmål (Socialstyrelsen, 2016).  Egenvård   Omvårdnadsteorier fungerar som en vägledning i sjuksköterskans arbetssituation. Dorotea Orems egenvård valdes för detta område. Egenvårdskapacitet innebär personens kapacitet att vårda sig själv och sina närstående. Detta är delvis ett inlärt beteende, ett samspel mellan olika sociala grupper, vilket påverkas av olika kulturer och sociala erfarenheter hos personen. Förmågan till egenvård påverkas av olika grundläggande faktorer såsom ålder, kön, livsstil och mognadsnivå .  Egenvårdskrav uppkommer enligt Orem när vissa omständigheter som till exempel olyckor, kriser och sjukdomar hindrar att en person ska kunna balansera sina egenvårdsbehov.  Här finns en obalans i egenvården (Hartweg 1991, Hamdiye & Sevgi, 2012) och personen är i behov av omvårdnad (Hartweg, 1991). Att förebygga negativ hälsa genom omvårdnadsplaner är grundläggande för sjuksköterskan (Fleck, 2012).  Orem menar att sjuksköterskan har en förmåga att uppfatta en befintlig eller hotande obalans mellan den vårdsökande personens egenvårdskapacitet och de egenvårdskrav som finns i den vårdsökande personens hälsotillstånd. Sjuksköterskan ser om personen behöver tillgodose eller minska egenvårdsbehovet eller behöver stöd för att tillgodose eller minska egenvårdskapaciteten (Hartweg, 1991).   
Syfte 
Syftet var att studera effekten av lågkolhydratkost hos personer med övervikt och fetma. 
Metod 
Design 
Examensarbetet har gjorts i form av en litteraturöversikt där analys av vetenskapliga artiklar låg till grund för rapporten (Forsberg & Wengström, 2013). För att kunna svara på syftet valdes kvantitativ analys som visade kunskapsläget hur effekten av lågkolhydratkost påverkade personer med övervikt och fetma.    
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Urval och datainsamling 
 För att få en överblick över ämnet, söktes kvantitativa artiklar om övervikt och fetma samt hur man skulle kunna använda lågkolhydratkost för att förbättra sin hälsostatus. En litteraturöversikt består av väl kritiskt vetenskapligt granskade artiklar som sedan sammanställdes inom ett visst problemområde eller ämne (Forsberg & Wengström, 2013). Detta var viktigt för att kunna avgränsa arbetet (Backman, 2008) för att det inte skulle bli för stort. Utifrån syftet har olika sökord valts. Inklusionskriterier var att artiklarna var Peer-reviewed, skrivna på engelska under åren 2010-2016, kvantitativa artiklar. Exklusionskriterier var barn. Sökorden som användes var effect, improvment, ketogenic diet, diet, Carbohydrate-restricted, low-carbohydrate diet, obesity, overweight, obese, weight loss, blood glucose, hypertension, cancer, metabolim. Sökningar gjordes både i Cinahl och i Medline med avancerad sökning (Bil I). För att få med närliggande begrepp användes booleska operatorer. AND avgränsade och specificerar sökningen, OR expanderade och ökade känsligheten i sökningen, NOT avgränsade sökningen till ord som absolut inte skulle vara med i sökningen (Henricson, 2012). Trunkering med asterisk användes också. Detta för att täcka in så många varianter av ett begrepp som möjligt (Forsberg & Wengström, 2013). Två artiklar söktes med sekundär sökning i Primo som svarade mot syftet. När valda artiklar samt abstrakt lästs igenom, kvalitetsgranskades dessa med hjälp av Hälsohögskolan i Jönköpings kvalitéts- och granskningsprotokoll (bil II). Vid kvalitétsgranskningen skulle de fyra första frågorna vara uppfyllda för att artikeln skulle få vara med i litteraturöversikten. De efterföljande åtta frågorna var kvalitétsfrågor som gav en indikation om studies kvalité (Forsberg & Wengström, 2013). Valda artiklar sammanställdes i en artikelmatris (bil III). För att öka det vetenskapliga värdet på litteraturöversikten gjordes en tabell (bil IV) över resultatets variabler (Henricson, 2012).   Dataanalys  Friberg (2012) analysmodell användes vid analysen. Artiklarna, framför allt resultatdelen, lästes flera gånger för att få en uppfattning om vad de handlade om. Efter detta söktes likheter och skillnader i artiklarna och dessa jämfördes med varandra. Därefter sammanställdes detta till ett resultat. Litteraturöversikten resulterade i en tabell över de olika variablerna i resultatet som är mätbara. 
Etiska överväganden 
 För att kunna göra en litteraturöversikt analyserades de etiska riskerna samt hur stora konsekvenser det kunde bli för den enskilda människan (Henricson, 2012).  Samtliga artiklar som använts i resultatet genomgick en kvalitétsgranskning där bland annat frågan om ett etiskt ställningstagande gjorts. Det var viktigt att inga personer som ingår i studien utnyttjades, kom till skada eller sårades (Henricson, 2012). Det var viktigt att ställa sig frågan vem forskningen var värdefull för samt till vilken nytta? (Henricson, 2012). Då alla artiklar var skrivna på engelska fanns en risk att översättningen inte blev korrekt samt kunde bli feltolkad. Det var viktigt att förhålla sig objektiv när artiklar valdes ut så att förförståelsen kring lågkolhydratkost inte påverkade resultatet (Forsberg & Wengström, 2013).  Förförståelsen har 
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reflekterats och hanterats genom att alla resultat har redovisats, inte bara de resultat som stöder författarnas åsikter.    Resultat   
Effekter på viktnedgång 
 En snabbare viktnedgång kunde ses i flera studier i jämförelse mellan lågkolhydratkost och lågfettskost. Både kortsiktiga och långsiktiga studier med låghydratskost visade på en signifikant större viktminskning (bil IV) i jämförelse med en lågfettskost (Bazzano, 2014; Guldbrand, 2012; Leichtle, 2011; Lianos, 2014; Rock, 2014; Ruth, 2013). Guldbrand et al. (2012) såg att BMI minskade signifikant med lågkolhydratkost jämfört med lågfettkost. Midjemåttet hade signifikanta förbättringar med lågkolhydratkost i Bazzano et al. (2014) och Guldbrand et al. (2012) studie. Raijaie, Azasbakht, Khazaei, Sherbafchi & Esmaillzaseh (2014) jämförde med en högkolhydratkost och såg en signifikant förbättring i viktnedgång, BMI och midjemått med lågkolhydratkost. Talib et al. (2012) och Jabekk, Moe, Meen, Tomten och Höstmark (2010) som jämförde en lågkalorikost respektive vanlig kost fann signifikanta förbättringar i viktnedgång och BMI. Talib et al. (2012) såg även en signifikant förbättring i midjemått. I studien som Jabekk et al. (2010) genomförde ingick sexton personer där man jämförde effekterna av tio veckors styrketräning i kombination med lågkolhydratkost och med västerländsk kost hos kvinnor med övervikt. Studien visade en signifikant minskning av fettmassan men ingen signifikant skillnad på muskelmassan i lågkolhydratgruppen. Bazzano et al. (2014) såg en signifikant minskning av fettmassa hos deltagare som åt en lågkolhydratfattig kost jämfört med en lågfettkost även 12 månader efter studiens början.   
Effekter på blodtryck 
I Guldbrand et al.(2012) och Ruth et al.(2013) studier framkom en signifikant förbättring av både systoliskt och diastoliskt blodtryck jämfört med lågfettkost. Två av studierna visade en signifikant förbättring av systoliskt blodtryck (Foraker, 2014; Tendler, 2006) och Foster et al. (2010) och Rock et al. (2014) redovisade en signifikant förbättring av det diastoliska blodtrycket jämfört med lågfettkost. Några studier hävdade att det berodde på en signifikant viktnedgång med lågkolhydratkost (Rock, 2014; Ruth, 2013). Rajaie et al. (2014) såg i sin studie däremot att de som åt en kalorifattig diet med måttlig begränsning av kolhydrater hade en signifikant minskning av det diastoliska blodtrycket än de personer som åt en kalorifattig diet med högkolhydratkost.  
Effekter på blodfetter 
De studier som undersökte lipidprofilen såg signifikanta förbättringar av lågkolhydratkost. HDL förbättrades signifikant i studierna som jämfördes med en lågfettgrupp (Bazzano, 2014; Rock, 2014; Foster, 2010; Ruth, 2013; Leichtle, 2011; Guldbrand, 2012; Tompsson, 2012). Talib et al. (2012) visade signifikanta förbättringar av totalkolesterol, HDL, LDL och triglycerider jämfört med        lågkalorikost. Detta visade även Tompsson et al. (2012) i sin studie som jämförde 
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med en lågfettkost. I tre av studierna var markörer för triglycerider signifikant bättre med lågkolhydratkost jämfört med en lågfettkost (Bazzano, 2014; Rock, 2014; Ruth, 2013). I en medelhavsdiet, lågfett- och lågkolhydratgrupp fanns en signifikant ökning av HDL i all tre grupperna(Leichtle et al., 2011). 
Effekter på blodsocker 
Rock et al. (2014) såg att HbA1C, p-glukos, och insulinnivå förbättrades signifikant med lågkolhydratkost jämfört med lågfettkost samt mindre användning av antidiabetika som följd. Bazzano et al. (2014) och Ruth et al. (2013) redovisar en signifikant minskning av insulinnivåerna i lågkolhydratgruppen jämfört med lågfettgruppen. I Krebs et al. (2013) pilotstudie beskrivs en signifikant förbättring av HbA1c.  
Effekter på Metabola syndromet 
Lågkolhydratfattig kost hade signifikanta förbättringar på kroppsvikt, BMI, midjemått, diastoliskt blodtryck och triglycerider vilket minskade risken för metabolt syndrom och dess följdsjukdomar fortare (Rajaie, 2014).   
Effekter på Diabetes typ 2 
Medicinering av antidiabetika minskade signifikant i lågkolhydratgruppen (Rock, 2014). 
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Metoddiskussion 
Litteraturöversikten som gjordes är den första för gruppen, vilket enligt Henricson (2012) kan påverka studien. Metoden som väljs är av kvantitativ design därför att litteraturstudien skall resultera i att kunna se skillnaden mellan lågkolhydratkost med andra koster vid jämförelse med olika variabler som vikt, BMI, bltr, p-glucos etc. Då litteraturstudien är av kvantitativ design har mycket tid lagts för att tolka och förstå statistiska resultat. Detta för att inte förförståelsen skall kunna påverka resultatet i allt för hög grad. En styrka med arbetet av litteraturöversikten har varit det stora intresset av kostens betydelse för hälsa och sjukdom. Författarna har personliga erfarenheter och förkunskaper med lågkolhydratkostens positiva inverkan på hälsan, vilket skulle kunna ses som en svaghet. För att undvika vinklingar lyfts alla resultat med lågkolhydratkost upp i studien, vilket kan ses som en styrka.  Genom grupphandledning och enskild handledning har nya kunskaper erhållits och analyserats, vilket har ökat validiteten. I och med att syftet fick omarbetas, fick även bakgrunden i projektplanen göras om. Detta har medfört att tiden har varit knapp, framför allt artikelsökning till resultatdelen (Henricson, 2012).  För att öka reliabiliteten är det viktigt att informera vilka urvalskriterier som har använts (Henricson, 2012) samt val av tidperiod och vilket språk artiklarna var skrivna på (Forsberg & Wengström, 2013).  Därför kontaktades Hälsohögskolans bibliotekarie som har kunskaper om de olika databasernas strukturer (Forsberg & Wengström, 2013). De valda databaserna, Medline och Cinahl, ökar validiteten då dessa är riktade mot omvårdnad. Huvudämnet i syftet, Obesity, slogs upp i databasens ämnesordlista för att säkerställa att korrekt sökord användes (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). För att öka reliabiliteten skrevs alla sökord ner i en sökprocess (bil I). I sökningarna framkom många artiklar men flera exkluderades då de inte stämde med syftet. Sökningarna begränsades från 2010 till 2016, då forskning anses vara en färskvara (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
Vidare exkluderades barn, då detta ligger inom specialistutbildningar. För att artiklarna skall ha god kvalité granskades och gjordes en kvalitétsgranskning med hjälp av Hälsohögskolans granskningsprotokoll för att öka validiteten. Det är viktigt att identifiera och värdera studierna för att litteraturöversikten skall ha ett värde (Forsberg & Wengström, 2013).  De flesta artiklar, som granskades, var randomiserade kontrollerade studier, vilket anses öka validiteten (Forsberg & Wengström, 2013). Då artiklarna är skrivna på vetenskapens officiella språk, engelska, finns en risk att artiklar feltolkas då engelska inte är modersmålet. Detta kan ses som en svaghet.  Alla artiklar angav tidsperiod mellan mätningar samt vilken typ av mätinstrument. Mätinstrumenten i studiernas artiklar kan ha påverkat reliabiliteten negativt då det inte framkommer om samma mätinstrument har använts studien igenom. Samtliga titlar och abstrakt granskades tillsammans, vilket antas öka litteraturöversiktens reliabilitet. Däremot delades kvalitetsgranskningen upp för de flesta artiklarna och de lästes var för sig. Detta kan ha bidragit till en sänkt reliabilitet. Forskningsgrupperna, som artiklarna beskrev, var blandade till storlek. Antalet deltagare i grupperna var mellan 5 och 305 deltagare, där majoriteten av de randomiserade kontrollerade studierna har fler än femtio deltagare vilket ökar reliabiliteten. Något mer än hälften av studierna är gjorda i USA men det finns även studier från bland annat Australien och Kuwait och Europa.  Flertalet av studierna visade likartade resultat men vid något enstaka tillfälle sågs ingen förbättring mellan grupperna. Pilotstudien om socker och icke alkoholrelaterad fettlever ansågs relevant 
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att ta med, då många inte känner till att även ett långvarigt intag av för mycket socker kan skada levern på samma sätt som alkohol.  Även Krebs et al. (2013) pilotstudie ansågs relevant då den visade på minskad användning av insulin och orala antidiabetica. Svagheten med att ta med pilotstudierna är att båda studierna hade få deltagare samt att ingen kontrollgrupp finns att jämföra med. Makronäringsämnen som redogörs i bakgrunden är kolhydrater, protein och fett och är av relevans för litteraturöversikten och för förståelsen för de genomgångna artiklarna.   
Resultatdiskussion 
Litteraturöversiktens resultat visade på signifikant förbättrade värden på viktnedgång, BMI, midjemått, systoliskt och diastoliskt blodtryck, blodsockerblodfetter, HbA1c, Insulin och p-glukos samt metabolt syndrom med en lågkolhydratkost. 
Viktnedgång 
Resultatet visar att lågkolhydratkost ofta leder till viktnedgång. Detta stämmer överens med en studie, som framtagit evidens för att en lågkolhydratkost leder till en mer signifikant minskning av fettmassa jämfört med deltagare som åt lågfettkost (Steckhan et al., 2016).  Andra studier har också beskrivit att lågkolhydratkost kan vara en effektiv viktminskningsmetod för personer med övervikt eller fetma (Bueno, 2013; Esposito, 2014). I resultatet visar signifikant minskning av fettmassan i samband med styrketräning i lågkolhydratgruppen jämfört med lågfettgruppen enligt Jabekks et al. (2010) studie. I en meta-analys, av randomiserade studier som jämförde lågfettdieter med lågkolhydratdieter, visas en betydande viktminskning i båda grupperna. Emellertid gav lågkolhydratkost en signifikant större förbättring i viktminskning och minskad risk för hjärt och kärlsjukdomar (Sackner-Bernstein, Kanter, Kaul & Siegel, 2015).  Signifikanta minskningar av BMI och midjemått kunde ses i de flesta av studierna. Kolhydratrestrektion verkar ge minskade hungerkänslor och minskat insulinpåslag.  Lågkolhydratkost, som inte höjer blodsockret det minsta, möjliggör fettförbränning dygnet runt eftersom det fettförbrännande hormonet glukagon är aktivt (Fernholm, 2012). Glukagon har helt motsatta egenskaper mot insulin. Istället för att lagra frisätter glukagon fettsyror från fettväven och använder dessa som energi. Det gör att vikten, som minskar, är ren fettvikt snarare än muskler och vätska (Johansson M, 2014).  I resultatet framkom också att lågkolhydratkost i vissa fall gav en snabbare minskning av vikten i början av dieten jämfört med en lågfettkost. Dessa resultat ger starka skäl för en omvärdering av lågkolhydratkost, som för närvarande inte är godkänt som kostråd för övervikt och fetma enligt Sackner-Bernstein et al. (2015).  Då en vårdsökande person ofta vänder sig till sjuksköterskan på en vårdcentral för övervikt och fetmarelaterade sjukdomar är det viktigt att sjuksköterkan ger stödjande samtal kring egenvård. Att förmedla ny kunskap om kost och livsstilsförändringar blir ett viktigt folkhälsomål.  Blodsocker  
Lågkolhydratkost resulterade i viktminskning hos personer med diabetes i samtliga studier i resultatet. Glykemisk kontroll förbättrades, gav signifikanta minskningar av HbA1c och minskade insulinpåslaget i blodet vilket gav en mindre användning av 
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antidiabetiska läkemedel (Talib, 2012; Esposito, 2014). Förädlad säd har förmåga att framkalla högt kortsiktligt blodsocker och därmed utlösa inflammatoriska cytokiner (Steckhan et al., 2016).   Innan personen blir diabetisk kan insulinnivåerna vara höga under en längre tid innan blodsockret stiger. Ett förhöjt fasteinsulin tyder på att bukspottkörteln arbetar hårt och är ett tydligt tecken på att man äter för mycket kolhydrater (Fernholm, 2012) Att ha högt blodsocker långa stunder varje dag öppnar upp fettcellerna så att överskottsenergin kan inlagras samtidigt som insulinet effektivt blockerar all fettförbränning (Johansson M, 2014).  Med minskad läkemedelsanvändning ökar den enskilda människans hälsovinst och den totala samhällskostnaden skulle kunna minska. Läkemedelsföretagen tjänar i dag stora pengar på medicinering kring välfärdssjukdomar. Därför behöver lågkolhydratkostens betydelse för hälsa och livskvalité lyftas fram. 
Blodfetter 
I flera av studierna framkom att blodfetterna ofta sjunker med lågkolhydratkost. Resultatet visade genomgående förbättrade kolesterolvärden bland deltagarna. Detta framkom i både kortsiktliga och långsiktliga studier. Blodfetterna förbättrades i de flesta av resultatets studier vid lågt kolhydratintag och högre andel fett vilket även Bueno et al. (2013) visade i sin meta-analys. Förklaringen är att en mindre mängd kolhydrater leder till mindre insulinpåslag, fettproduktionen saktas då ner i levern. I motsats leder högre mängd kolhydrater till att leverns tillverkning av fett ökar. Socker blir till fett i kroppen, enkelt uttryckt (Fernholm, 2012).  Ett annat problem som följer i fetmans fotspår är fettlever. I resultatets pilotstudie såg Tendler et al (2006) en förbättring av inflammationen i levern med lågkolhydratkost. Tidigare var främsta orsaken till fettlever alkoholrelaterad men nu är fetma och metabolt syndrom en vanligare orsak (Fernholm, 2012). Fruktos liknar väldigt mycket alkohol i sin påverkan på levern. En hög konsumtion av fruktosrika livsmedel kan leda till skador på levern som skrumpnar i hop och dör. Lustig, Schmidt och Brindis, (2012).  
Metabolt syndrom   Bukfetma är indikation på metabolt syndrom men även smala personer kan drabbas. Rubbade blodfettsprofiler är också kopplat till det metabola syndromet enligt Fernholm (2012).  Steckhan et al. (2016) menar att dieter som är förädlad i stärkelse, socker och transfetter har en förmåga att utlösa inflammationer som är kopplat till metabolt syndrom. 
Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
I omvårdnadssituationer kan Orems teori användas som referensram och bidra till mental förståelse. Ökad kunskap kring kolhydratreducerad kost är av stor vikt då sjuksköterskan med stor sannolikhet möter personer med sjukdomstillstånd där kostråd ingår som en naturlig del i behandlingen. För att öka egenvårdskapaciteten och egenvårdsbehovet är det viktigt att sjuksköterskan kan handleda och stärka personen med övervikt. Nuvarande rekommendationer kring kost och livsstil vilar i många fall på en svag vetenskaplig grund. Det vore önskvärt med en statlig utredning av hur de vetenskapliga rekommendationerna kring kostråd kan höjas. Viktigt är att öka forskningen kring lågkolhydratkostens betydelse vid övervikt och fetma och dess följdsjukdomar. Vissa av resultatets artiklar visade att makronutrienternas kvalité och sammansättning kan ha betydelse för vilken effekt kosten ger. En stor del av den forskning som bedrivs är finansierad av bland annat livsmedelstillverkare och därför 
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finns det endast lite oberoende forskning kring den kost som är bäst vid olika sjukdomar. Med hjälp av moderna kostråd kan sjuksköterskan ha en stor roll, för att förbättra egenvården kring övervikt och fetma.  
 Förväntade kliniska implikationer  Genom att beskriva kosters betydelse för den enskilda människans hälsa, har sjuksköterskan en stor roll att förebygga övervikt som leder till många olika följdsjukdomar. I dag är övervikt ett stort problem i världen. Även kostnaden för vården samt det ökade vårdbehovet gör att det är ännu viktigare för sjuksköterskan att ge förebyggande råd för att förhindra överviktsrelaterade sjukdomar. Orems teori kan tillämpas vid rådgivning om lågkolhydratkost. För att ändra kosten eller gå ner i vikt behöver den vårdsökande personen ta ansvar för sin egenvård. Bra vårdplaner, regelbundna kontakter samt utvärderingar gör att sjuksköterskan tidigt kan identifiera hinder som uppstår för den vårdsökande personen och utifrån detta stötta och ge nya val för att nå det önskade resultatet. Det kan innebära att informera personen om dennes hälsoproblem och eventuella risker vilket bidrar till att främja egenvården. Vid rådgivning om en lågkolhydratkost kan det också innebära att regelbundet kontrollera och följa upp den överviktige personens värden på blodtryck, blodfetter och blodsocker. Sjuksköterskan arbetar evidensbaserat enligt lag och det krävs en ständig uppdatering av forskningsläget för att stödja personer med övervikt på bästa sätt. Det finns olika behandlingsmetoder och kost anses som en viktig komponent. Lågkolhydratkost kommer alltmer i fokus, som ett alternativ till de rådande näringsrekommendationerna. Detta ämne är i sin linda, där mer forskning   Slutsatser 
 Lågkolhydratkosten har gynnsamma effekter på viktnedgång, blodsocker, blodfetter och blodtryck. Även måttligt sänkt kolhydratintag ger viktminskning. Ketogen kost kan vara mer fördelaktig för hjärthälsa och inflammationer. Sjuksköterskan har en viktig roll för att förklara och delge vårdsökande  information om nya forskningsrön. Grunden till bättre hälsostatus ligger i egenvården där sjuksköterskan har en stor roll genom att informera, motivera och inspirera den vårdsökande personen till viktnedgång.  I litteraturöversiktens resultat framkommer det att det första halvåret visades en klar förbättring i variablerna jämfört med traditionell kost för viktminskning. Samhällskostnaderna för sjukvård är höga i samband med övervikt och fetmarelaterade sjukdomar. Ny forskning och nya kostråd stämmer inte överens med livsmedelsverkets nuvarande kostråd. Därför behövs fler nya långsiktiga studier för att säkerställa evidens för lågkolhydratkostens positiva effekter på övervikt och fetma.
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Artikelmatris bilaga III 

 

TITEL, FÖRFATTARE, ÅR, LAND & TIDSSKRIFT SYFTE METOD RESULTAT KVALITETS GRANSKNING 
” Effects of Low-Carbohydrate and Low-fat Diets”  Bazzano L et al  New Orleans, USA 2011  American Collage of Physicians  

Att undersöka effekterna av en kolhydratfattig diet jämfört med en fettsnål diet på kroppsvikt och kardiovaskulär risk faktorer. 

En randomiserad, parallellgruppsstudie   148 män och kvinnor överviktiga/feta utan klinisk kardiovaskulär sjukdom och diabetes. Ålder mellan 22 till 75 år. Deltagarna fick antingen en låg-kolhydratskost eller en låg-fetts kost i 12 månader. 

Efter 12 månader hade gruppen med lågkolhydratskost haft störst viktminskning. Signifikant förbättrade värden sågs även på midjemått, HDL, triglycerider och insulin. 

Granskad av en etisk kommitté   6/7 



Artikelmatris bilaga III 

 

“Effect of a Low-Fat and Low-Carbohydrate Weight-Loss Diet on Marks of Cardiovascular Risk Among Premenopausal Women”  Foraker E, Pennell M   Ohio, USA 2014  Journal of Woman´s health    

Att undersöka förändringar i kroppsvikt, blodtryck och blodfetter hos premeno pausala kvinnor som åt lågfettskost och lågkolhydratskost    

Randomiserad studie  Överviktiga eller feta premeno pausala kvinnor fick slumpmässigt låg fett eller lågkolhydrats kost i 52 veckor kombinerat med fysisk aktivitet.   Ålder 30 eller äldre, 82 deltagare.   

Skillnader i blodtryck och blodfetter mellan grupperna syntes inte. Systoliskt blodtryck minskade signifikant i lågkolhydratgruppen. Blodfetterna minskade initialt men återvände till tidigare snarlika nivåer. 

Granskad av en etisk kommitté    6/7 

“Weight and Metabolic Outcomes after 2 years on a Low-Carbohydrate versus Low-fat diet”  Foster G 2010  Colorado, USA  Annals of Internal Medicine   

Att utvärdera effekten av två års behandling med lågkolhydrats diet eller lågfetts diet, båda dieter kombinerade med livsstils förändring       

Randomiserad parallell grupps studie.  307 deltagare med en medelålder av 45,5 år. Och BMI med ett medelvärde av 36,1 kg/m2.  En grupp fick lågkolhydraskost och den andra gruppen fick lågfetts diet. Detta kombinerat med en omfattande beteende förändring. 

Viktnedgång på 11kilo första året samt ytterligare 7 kg efter två år. Det fanns ingen skillnad mellan grupperna någon gång. I lågkolhydrat gruppen sågs en signifikant förbättring i diastoliskt blodtryck och HDL.   

Granskad av en etisk kommitté    7/7          



Artikelmatris bilaga III 

 

“In type 2 diabetes, randomization to advice to follow a low-carbohydrate diet transiently improves glycemic control compared with advice to follow a low-fat diet producing a similar weight loss”  Guldbrand H 2012  Motala, Sverige  Diabetologia 

Att jämföra effekterna efter två år med lågfetts-kost eller lågkolhydratskost baserat på fyra gruppmöten för att uppnå följsamhet. 

En prospektiv randomiserad parallell studie.   61 deltagare med typ 2 diabetes som kunde tala svenska, fick antingen lågkolhydratskost eller lågfettskost. Deltagarna fick information av dietist om vilka livsmedel de skulle välja samt recept vid fyra tillfällen under studien. Studien pågick i två år 

Signifikanta minskningar i vikt-nedgång kunde ses i lågkolhydratgruppen.  HDL och LDL hade signifikanta förbättrade värden i lågkolhydratgruppen. Insulindoser minskades i lågkolhydratgruppen. 

Granskad av en etisk kommitté   6/7 

“Resistance training in overweight women on a ketogenic diet conserved lean body mass while reducing body fat”  Jabekk P  Oslo, Norge 2010  Nutrition & Metabolism 

Att jämföra effekten av tio veckors styrketräning med vanlig kost eller lågkolhydrat kost hos överviktiga kvinnor.  kroppsvikt och muskelmassa jämförs mellan grupperna 

Randomiserad studie.  18 otränade kvinnor mellan 20-40 år med ett BMI över 25 fick antingen vanlig kost eller lågkolhydratkost         

En signifikant skillnad ses vid viktnedgång mellan grupperna. I gruppen som åt lågkolhydrats kost förlorade mest fettmassa jämfört med muskelmassa. Signifikanta minskningar sågs i viktnedgång och BMI hos de som åt lågkolhydratskost.   

Granskad av en etisk kommitté   6/7 



Artikelmatris bilaga III 

 

“Improvments in glucose metabolism and insulin sensitivity with a low-carbohydrate diet in obese patients with type 2 diabetes”  Krebs J  Nya Zeeland 2013  Journal of the American College of Nutrition    

Att undersöka insulinkänsligheten, glykemisk kontroll och riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom med lågkolhydrat, fettrik kost 

Pilotstudie 14 överviktiga, feta personer med typ 2 diabetes rekryterades för att äta lågkolhydratskost, hög-fett kost i 6 månader. De behandlades med antingen kost eller tabletter  Ålder mellan 30-65 år 

Tolv kvarvarande deltagare minskade signifikant i vikt under 6 månader. En signifikant förbättring i HbA1c med minskad tablettintag som följd. Redan vecka 12 sågs en signifikant förbättring av p-glukos. Efter 24 veckor sågs förbättrade värden i p-glukos men de var inte signifikanta.  Det fanns ingen signifikant förbättring i insulinkänsligheten efter 24 veckor. 

Granskad av en etisk k i kommitté   5/7 



Artikelmatris bilaga III 

 

“Effects of a 2-y dietary weight-loss intervention on cholesterol metabolism in moderately obese man”  Leichtle B   USA 2011  The American Journal of Clinical nutrition 

Att bedöma effekterna av hur viktnedgång uppnås med olika dieter på markörer för kolesterol  

Randomiserad kontrollerad studie  90 måttligt överviktiga män, 40-65år, antingen har diabetes typ 2 med hjärt-kärlsjukdom eller inte. De fick antingen medelhavsdiet, låg fetthalts diet, eller lågkolhydrats diet.  Studien varade i 24 månader 

Viktminskning syns i alla tre grupperna där lågkolhydratsgruppen hade en signifikant viktminskning. Signifikant förbättrade värden sågs av HDL i alla grupperna medan ingen förändring sågs för LDL vid studiens slut.  

Granskad av en etisk kommitté   6/7 

”Favorable effects of low-fat and low carbohydrate dietary patterns on serum leptin, but not adiponectin, among overweight and obese premenopausal woman: a randomized trial”  Lianos, A 2014  Ohio, USA  SpringerPlus Journal   

Att undersöka effekten av lågfetts kost och kalorifattig lågkolhydrats kost på cirkulerande adipocytokiner bland överviktiga och feta premenopausala kvinnor 

En randomiserad kontrollerad studie   79 överviktiga och feta premenopausala kvinnor intog antingen lågfettskost eller lågkol-hydratskost med ökad fysik aktivitet i 52 veckor. Serum leptin och adiponectlin mättes efter 34 och 52 veckor. 

Både kalorifattig lågkolhydratskost och lågfettskost var effektiv för fetmarelaterad bröstcancer genom viktnedgång. Leptin-koncentrationen minskade signifikant i båda grupperna, framför allt hos de som fick kalorifattig lågkolhydratskost. 

Granskad av en etisk kommitté   7/7 



Artikelmatris bilaga III 

 

“Moderate replacement of carbohydrates by dietary fats affects features of metabolic syndrome: A randomized cross over clinical trial”  Rajaie, S 2013  Iran  Nutrition 

Att undersöka effekterna av måttlig ersättning av kolhydrater av fetter i kosten på insulinresistens och funktioner i MetS bland kvinnor 

En randomiserad tvärsnitts studie.  30 stycken överviktiga och feta vuxna kvinnor med metabolt syndrom fick antingen kalorifattig hög kolhydratsdiet (HC) eller kalorifattig med begränsning av kolhydrater (MRC) i 6 veckor. Båda dieter hade lika mycket protein i kosten. 

Båda dieter har gett signifikanta minskningar i vikt, BMI, midja/höftmått. MRC dieten hade förbättrat värde i systoliskt blodtryck och ett signifikant förbättrat diastoliskt blodtryck jämfört med HC. MRC gav något försämrade värden i p-glukos. 

Granskad av en etisk kommitté   6/7 

“Consuming a hypocaloric high fat low carbohydrate diet for 12 weeks lowers C-reactive protein, and raises serum adiponectin and high density lipoprotein-cholesterol in obese subjects”  Ruth M 2013  Boston, USA  Metabolism Clinical and Experimental   

Att undersöka effekterna av en hög fett/lågkolhydrats kost (HFLC) jämfört med en lågfetthalt/hög kolhydrats diet (LFHC) på viktminskning, kardio-vaskulära riskfaktorer och inflammation hos patienter med fetma. 

Randomiserad studie  55 överviktiga deltagare i åldern 21-62 år fick antingen LFHC eller HFLC diet för 12 veckor 

Signifikant förbättrade värden sågs i viktnedgång, systoliskt och diastoliskt blodtryck, HDL, TG samt insulin i gruppen som åt HFLC. Förbättrade värden sågs i BMI, LDL och p-glukos i HFLC gruppen men de var inte signifikanta. 

Artikel granskad av en etisk kommitté   6/7 



Artikelmatris bilaga III 

 

“Weight loss, glycemic control and cardiovascular disease risk factors in response to differential diet composition in weight loss program diet in type 2 diabetes”  Rock, CL 2014  USA  Diabetes Care 

För att testa om ett vikt minsknings program främjar större viktminskning, glykemisk kontroll och förbättrade hjärt-kärlsjukdom riskfaktorer jämfört med kontrollbetingelser och om det finns en differential svar på högre jämfört med lägre kolhydratintag.  

En randomiserad kontrollstudie  227 överviktiga eller feta vuxna med diabetes typ 2 som är inskrivna på 2 vårdcentraler i USA. En grupp får vanlig vård och den andra gruppen får motion och kostrådgivning samt färdig paketerade matpaket med antingen lågfettskost eller lågkolhydratskost.  Män och kvinnor, över 18 år 

Signifikant viktnedgång, diastoliskt blodtryck, totalkolesterol, HDL, TG, HbA1c, p-glukos, insulin samt antidiabetika sågs i lågkolhydratsgruppen 

Granskad av en etisk kommitté    6/7 



Artikelmatris bilaga III 

 

“Effect of low-calorie versus low-carbohydrate Ketogenic diet in type 2 diabetes”  Talib, A 2012 Kuwait Nutrition   

Att jämföra effekterna av lågkolhydrat kontra låg-fett kost för att förbättra HbA1c och minska mediciner hos överviktiga och feta personer med Typ 2 diabetes 

Randomiserad studie  363 feta deltagare rekryterades från Al-Shab kliniken för en 24 veckor lång dietbehandlings försök. 102 deltagare hade diabetes typ 2.  Män och kvinnor över 18 år     

Signifikanta minskningar i BMI, kroppsvikt och midjemått kunde ses i båda grupperna hos deltagare med diabetes typ 2 och deltagare som inte hade diabetes. Men effektiviteten var ganska uppenbar i lågkolhydrat-gruppen Signifikanta förbättrade värden sågs även i blodfetter och p-glukos i lågkolhydratgruppen.     

Granskad av en etisk kommitté   6/7 



Artikelmatris bilaga III 

 

“A Very Low Carbohydrate, Low-saturated Fat Diet for type 2 Diabetes Management”  Tay, J 2014 Australia,  Diabetes Care     

Att övergripande jämföra effekterna av en mycket låg kolhydrat, hög omättade/låg mättat fettdiet (LC) med en hög oraffinerade kolhydrat, fettsnål kost (HC) på glykemisk kontroll och hjärt-kärlsjukdom (CVD) riskfaktorer i typ 2 diabetes (T2DM) 

Randomiserad kontrollerad studie   Överviktiga vuxna med typ 2 diabetes fick LC diet eller HC diet vid ett slumpmässigt urval kombinerat med 24 veckor med strukturerad träning.  Ålder 35-68 år, 115 deltagare 

Efter 24 veckor sågs, förbättrade värden i viktnedgång, BMI, midjemått, systoliskt och diastoliskt blodtryck, total-kolesterol, LDL, HbA1c, p-glukos och insulin i LC-gruppen. Signifikant förbättrade värden sågs i triglycerider och HDL i LC -gruppen. De som åt LC kost kunde i större utsträckning sänka sin lipid och blodtryckssänkande läkemedel. 

Granskad av en etisk kommitté  6/7 



Artikelmatris bilaga III 

 

“The effect of a low-carbohydrate, ketogenic diet on nonalcoholic fatty liver disease”  Tendler, D 2006  USA  Division of Gastroenterology, Department of medicine 

Att utvärdera effekterna av en kolhydratfattig kost på personer med fetma och icke alkoholrelaterad fettlever 

En pilotstudie Fem personer med ett genomsnittligt BMI på 36,2 och bevis på fettlever, instruerades att följa en diet på mindre än 20 g kolhydrater per dygn i 6 månader 

I genomsnitt minskade personerna 12,8 kg i vikt. Fyra av fem fick en vävnads-förbättring i levern. Signifikant förbättrat värde i systoliskt blodtryck. Förbättrade värden sågs även i viktnedgång, diastoliskt blodtryck, totalkolesterol, HDL, triglycerider och insulin.  

Granskad av en etisk kommitté   6/7 

“Effect of dietary patterns differing in carbohydrate and fat content on blood lipid and glucose profiles based on weight-loss success of breast-cancer survivors”  Thompson, H 2012  Colorado, USA  

Att undersöka vikten av diet vid bröstcancer då bröstcancer-behandlingen kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom 
 
  

En icke randomiserad kontrollerad studie (CHOICE)  142 överviktiga eller feta kvinnor som genomgått bröstcancer-behandling fick antingen lågkolhydrats/hög fetts kost eller låg-fetts/hög kolhydrats kost under 24 veckor. 

Förbättrade värden sågs i lågkolhydrat /högfettsgruppen i viktminskning och p-glukos. Signifikant förbättrade resultat av totalkolesterol, HDL, LDL triglycerider sågs i lågkolhydrat /högfettsgruppen.  

Granskad av en etisk kommitté   6/7 

  



 

 

Bilaga IV Resultattabell  Tabellen visar effekter  av lågkolhydratkost på olika variabler 

 
S=signifikant förbättrade värden jämfört från studiens början till slut   y=försämrade värden jämfört från studiens början till slut 
x=förbättrade värden jämfört från studiens början till slut   o=oförändrat värde jämfört från studiens början till slut 

Författare Längd Kol hydrater Kontroll grupp, kost 
Vikt nedgång BMI Midjemått Systolisk BT Diastoliskt BT Total kolesterol HDL LDL TG HbA1c P-glukos Insulin Anti diabetika 

Raijie et al 6 v 43%-47% Högkol- hydrat s s s x s o x o s  y x  
Bazzano et al 12 m 40 g/d Lågfett  s x s x x o s x s  y s  
Tay et al 6 m <50 g/d Högkol- hydrat x x x x x x s x s x x x  
Foraker et al 12 m 40 % Lågfett x   s o x y x x     
Rock et al 12 m 45 % Lågfett s x x x s s s o s s s s s 
Foster et al 24 m 20 g/d Lågfett x   x s x s x x     
Talib et al 6 m 20 g/d Låg- kalori S s s   s s s s  s   
Tendler et al 6 m <20 g/d - x   s x x x  x   x  
Jabekk et al 10 v 23 g/d Vanlig s s     o o o o o   
Krebs et al 6 m <20g/d - s   x o x s y x s x x x 
Ruth et al 12 v 9,6 % Lågfett s x o s s o s x s o x s  
Leichtle et al 24 m  Lågfett s o    o s y o     
Lianos et al 12 m  Lågfett s             
Guldbrand et al 24 m 20 % Lågfett s s s s s x s s x o   x 
Tompsson et al 6 m 32 g/d Lågfett x     s s s s  x   


