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Övervikt och diabetes typ 2 är vanligt förekommande i dagens samhälle. 
Sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa patienten att anamma en sundare livsstil 
och försöka uppnå en bättre livskvalitet. Det innefattar till exempel att försöka äta 
hälsosammare kost. Syftet var att undersöka effekterna av en lågkolhydratkost hos 
personer med diabetes typ 2, samt hur viktförändringar i allmänhet påverkar 
livskvaliteten. En litteraturstudie har genomförts och 15 artiklar valdes efter granskning 
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Introduktion 
Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (1999) är diabetes mellitus en sjukdom som 
innebär långvarigt förhöjd sockernivå i blodet. Det beror på att utsöndringen av insulin 
har upphört, eller är nedsatt. Samtidigt har den drabbade personen nedsatt 
insulinkänslighet, i olika grad. Sjukdomen delas in i diabetes typ 1, typ 2 och andra 
former, som graviditetsdiabetes. För hög halt av socker i blodet ger inte alltid symptom, 
men kan yttras som ökad törst och stora urinmängder. Riskfaktorer för att utveckla 
diabetes typ 2 är enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer låg fysisk aktivitet, rökning, 
övervikt, framförallt bukfetma. Dessa kan påverkas med hjälp av förebyggande arbete. 
Aktuella siffror (Svenska diabetesförbundet, 2006) visar att antalet personer som har 
diabetes i Sverige uppgår till cirka 350 000 personer, varav 300 000 har diabetes typ 2 
och 50 000 har diabetes typ 1.  
 
En undersökning visar att förekomsten av övervikt i Sverige år 2007 var 26 procent hos 
kvinnor och 42 procent hos män. Övervikt definieras som ett Body Mass Index (BMI) 
på 25 till 30. (Statens folkhälsoinstitut, 2007). Urrutia-Rojas och Menchaca (2006) 
menar att beräkningar visar att det totala antalet människor globalt som har diabetes 
kommer att öka från 140 miljoner år 2002 till över 300 miljoner år 2030. Den vanligaste 
dödsorsaken bland människor med diabetes är hjärtsjukdom. Vuxna med hjärtsjukdom 
relaterat till diabetes löper två till fyra gånger högre risk att dö i förtid, eller få en stroke, 
jämfört med vuxna utan diabetes. Sargrad, Homko, Mozzoli och Boden (2005) menar 
att de flesta individer med övervikt och diabetes typ 2 även har metabolt syndrom, 
inkluderande högt blodtryck och höga blodfetter, som leder till risk för att utveckling av 
arteroskleros sker snabbare. Hos individer med diabetes typ 2 finns enligt 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer (1999) ett samband mellan höga triglyceridvärden, 
högt kolesterol, lågt high density lipoprotein (HDL) och ökad risk för hjärt-
kärlsjukdom. Det finns även ett samband mellan blodsocker och blodfetter vid denna 
sjukdom. Nedsatt insulinkänslighet och övervikt kan leda till att en person med diabetes 
typ 2 kan ha höga blodfetter, trots att blodsockret är stabilt.  
 
Den traditionella dieten för viktkontroll som rekommenderas av ledande forskare är en 
kost med hög andel kolhydrater, låg andel fett samt låg andel kalorier. En kost 
bestående av låg andel kolhydrater samt hög andel fett och protein har dock blivit 
populär på senare tid (Foster et al., 2003). Enligt Haimoto, Iwata, Wakai och Umegaki 
(2008) visar studier från 1960-talet att inuiter från Alaska och Grönland, vars 
huvudsakliga kost bestod av hög andel fett, protein och låg andel kolhydrater hade en 
mycket låg förekomst av diabetes. Haimoto et al. (2008) anser dessutom att det är väl 
känt att koncentrationen av socker (glukos), i blodet är starkt beroende av mat som 
innehåller kolhydrater, medan protein och fett har liten effekt på glukoskoncentrationen.  
 
Livsmedelsverket (2005) säger i sina senaste kostrekommendationer att den totala 
andelen fett bör utgöra cirka 25 - 35 procent av energiinnehållet och mättat fett samt 
transfetter cirka tio procent. Andelen kolhydrater rekommenderas utgöra 50 - 60 procent 
av det totala energiintaget. 
 
I American Diabetes Association [ADA] (2007) årliga rekommendationer för kostråd 
skriver organisationen att den fram tills nu inte rekommenderat lågkolhydratkost. Det 
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beror på bristfällig vetenskaplig bevisning som stöd för kostmetodens säkerhet och 
effektivitet. De nya kostrekommendationerna för år 2008 innehåller ett tillägg som säger 
att det har skett en ökad bevisning för att viktminskningsdieter som begränsar 
kolhydrat- eller fettintaget är lika effektiva på upp till ett års tid. ADA skriver också att 
den viktigaste faktorn för att minska i vikt är i hur stor grad personen följer dieten, samt 
poängterar att vissa människor tycker det är lättare att följa en lågkolhydratkost medan 
andra kan tycka det är lättare att följa en kost innehållande lite fett. 
 
Enligt Socialstyrelsen (2005) ligger det på sjuksköterskans ansvarområde att ge kostråd 
till patienter och motivera patienten till en hälsosammare livsstil. Detta innefattar enligt 
denna studies författare goda motionsvanor, kost och rökstopp. Enligt Socialstyrelsen 
(1993) är meningen med omvårdnad att motverka sjukdom och ohälsa, förbättra hälsa 
och hjälpa patienten att behålla hälsa utifrån patientens egna resurser och möjligheter. 
Vidare säger Socialstyrelsen (1993) att omvårdnad ska bygga på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Det innebär med andra ord att sjuksköterskan även bör hålla sig 
ajour med den senaste forskningen inom omvårdnad för att veta vilken kost som bör 
rekommenderas patienterna, för att de ska kunna uppnå så bra hälsa som möjligt. Till 
sjuksköterskans yrkesroll hör även att vid behov kunna förmedla kontakt till andra 
yrkesgrupper inom vården. Det gäller till exempel till dietist eller kurator. Enligt denna 
studies författare bör sjuksköterskan möta människan för att kunna hjälpa den att ändra 
kosten. Eriksson (2004) menar att basen i att ge omvårdnad är relationen mellan patient 
och vårdare. Meningen med relationen är att stödja patienten för att den ska försöka 
uppnå bättre hälsa. Vidare menar Eriksson att alla människor är olika och vården bör 
utgå från individens egna förutsättningar. Det innebär enligt denna studies författare att 
vård och behandling inom sjukvården bör anpassas till varje individ. Eftersom 
sjuksköterskan bör arbeta evidensbaserat studeras här kosten, för att ta reda på hur 
människor kan uppnå en bättre hälsa.  
 
Kosten är grunden i diabetesbehandlingen (Socialstyrelsens nationella riktlinjer, 1999). 
En välkomponerad kost har god påverkan på att minska olika riskfaktorer som till 
exempel högt blodsocker, höga blodfetter och hög vikt, för sjukdomar och 
komplikationer som rör blodkärlen. Dessa är både mikrovaskulära, som förändringar i 
njurar och ögon, och makrovaskulära, till exempel stroke och hjärtinfarkt. Detta 
exemplifierar enligt denna studies författare varför det är viktigt att studera kostens 
effekter hos personer med diabetes typ 2. Om patienten kan få en bättre hälsa kan det 
leda till att risken för komplikationer relaterat till diabetes minskar. Det är förstås 
gynnsamt för individen, eftersom det kan leda till mindre fysiskt och psykiskt lidande. 
 
Om någon av de kosterna som avses studeras anses kunna leda till att personer får bättre 
värden och minskad risk enligt ovan kan det även leda till att de mår bättre och får 
bättre livskvalitet. Det är intressant att studera hur viktförändringar påverkar 
livskvaliteten, eftersom många av dessa människor på ett eller annat sätt har försökt, 
eller försöker gå ner i vikt, för att må bättre. Enligt denna studies författare finns det i 
nuläget inga vetenskapliga artiklar om hur patienter som äter lågkolhydratkost upplever 
sin livskvalitet vid viktförändringar. Därför avses i denna studie studeras hur 
viktförändringar påverkar livskvaliteten hos människor i allmänhet, det vill säga hos 
individer som inte har diabetes. Sjuksköterskan kan även med hjälp av olika 
omvårdnadsåtgärder hjälpa patienten att uppnå en bättre livskvalitet.  
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Enligt Sullivan och Tunsäter (2001) finns ingen bestämd definition på livskvalitet; det 
är ett begrepp som kan betyda många olika saker. Anledningen till varför livskvalitet 
studeras och mäts inom sjukvården är att en bättre hälsa inte alltid behöver leda till att 
patienten mår bättre, är nöjd med hälsan och har förmåga att klara av saker i det dagliga 
livet. Med uttrycket hälsorelaterad livskvalitet menar Sullivan och Tunsäter 
välbefinnande vid sjukdom och ohälsa och hur individen klarar av olika saker vid dessa 
tillstånd. Modellen för att mäta hälsorelaterad livskvalitet innehåller både delar som rör 
sjukdomen, och delar av mer allmän karaktär, såsom psykisk och fysisk hälsa, samt 
välbefinnande och påverkan på personens vardag. Vidare anser Sullivan och Tunsäter 
att fördelarna med att mäta livskvalitet är att det är patienten själv som lämnar 
information och att livskvalitet innehåller många dimensioner. Den som utför 
mätningen kan på ett bra sätt undersöka förändringar i hur patienten upplever sig må 
och hur dess vardagsliv fungerar.  
 
En undersökning visar att individer med diabetes typ 2 och de med hög risk för att 
drabbas av sjukdomen, har sämre hälsorelaterad livskvalitet än individer som inte lider 
av diabetes typ 2 (Grandy, Chapman & Fox, 2008). 
 
Denna studie avser enligt denna studies författare dels analysera litteratur där forskare 
studerat hur viktförändring påverkar livskvaliteten och även litteratur där forskare gjort 
undersökningar mellan en vanlig kost och en kost med lite kolhydrater. Den vanliga 
kosten innehåller cirka 55 procent kolhydrater och cirka 30 procent fett. 
Lågkolhydratkosten innehåller 20 - 45 procent kolhydrater. När en minskning av 
kolhydratintaget sker, ersätts energin som kolhydraterna ger med endera fett eller 
protein. Det finns olika skolor vad som bör ersätta kolhydraterna, men det är inte 
föremål för denna studie. I denna studie beskrivs också hur olika värden hos personer 
påverkas, såsom kroppsvikt, blodsocker och blodfetter. Flertalet studier har publicerats 
där forskare jämfört lågkolhydratkost med en kost med högre andel kolhydrater. 
Eftersom dessa är tämligen nya finns det såvitt känt idag ingen vedertagen definition på 
lågkolhydratkost, utan andelen kolhydrater kan variera från en måttlig till en kraftig 
sänkning. I denna studie benämns de två olika kosterna lågkolhydratkost/diet och 
kontrolldiet. Gruppen som äter en kontrolldiet benämns kontrollgrupp.  
 
 
Syfte 
Undersöka effekterna av en lågkolhydratkost hos personer med diabetes typ 2, samt hur 
viktförändringar i allmänhet påverkar livskvaliteten. 
 
Frågeställningar 
Vad har lågkolhydratkost, i jämförelse med en kontrolldiet, för effekt hos personer med 
diabetes typ 2, när det gäller vikt, blodsocker och blodfetter? 
 
Hur påverkas individens livskvalitet vid viktförändringar? 
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Metod 
Denna studie är utformad som en litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström 
(2003) innebär en litteraturstudie att söka, granska och göra en sammanställning av 
litteratur inom ett visst område. Syftet kan vara att belysa en bakgrund som kan ligga till 
grund för en empirisk studie eller beskriva vad det finns för kunskap inom ett visst 
område. I denna studie användes Polit och Beck (2006) modell för planering och 
genomförandet av litteraturstudien. 
1. Identifiera nyckelord och område som sökning sker på.  
2. Identifiera möjliga referenser genom elektronisk eller manuell sökning.  
3. Inhämta lovande referenser. 
4. Granska relevanta referenser och kassera olämpliga referenser. 
5. Läsa relevanta referenser och skriva anteckningar. Identifiera nya referenser. 
6. Organisera referenser.  
7. Analysera och integrera materialet.  
8. Skriva litteraturstudien.   
 
Litteratursökning 
Litteratursökning genomfördes på så vis att databasen SweMed+ användes för att 
översätta sökorden på svenska till engelska. Därefter användes databaserna CINAHL, 
Medline samt ScienceDirect för att hitta lämpliga artiklar till denna studie, som 
motsvarar syftet. Sökorden som användes är diet, low carbohydrate, diabetes mellitus, 
non insulin-dependent, low carbohydrate diet, type 2 diabetes, high carbohydrate diet, 
health-related quality of life och weight change. De två sökorden diet, low carbohydrate 
och diabetes mellitus, non insulin-dependent användes både enskilt och i kombination 
med varandra. Sökorden low carbohydrate diet och type 2 diabetes användes också de 
både enskilt och i kombination med varandra, likaså sökorden high carbohydrate diet 
och type 2 diabetes, samt health-related quality of life och weight change. Vid sökning 
med de ursprungliga sökorden diet, low carbohydrate och diabetes mellitus, non insulin-
dependent hittades inga relevanta artiklar för syftet. Därför användes sökorden low 
carbohydrate diet och type 2 diabetes för att hitta mer passande artiklar. Det ovan 
beskrivet är steg ett i Polit och Becks modell. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier var personer med diabetes typ 2 och övervikt, litteratur där forskare 
har undersökt och jämfört lågkolhydratkost med en kontrolldiet och artiklar om 
livskvalitet vid viktförändring. Exklusionskriterier var personer med diabetes typ 1, 
undersökningsresultat där barn förekommer och reviewartiklar. 
 
Litteratursökning presenteras i tabell 1. Det är steg två och tre i Polit och Becks modell. 
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Tabell 1. Resultat databassökning, samt urval 1, 2 och 3 
Sökord Databas Nr Antal 

träffar 
Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Diet, Low Carbohydrate CINAHL 1 51 0 0 0 

Diabetes mellitus, non-insulin-
dependent 

CINAHL 2 8739 0 0 0 

Diet, low carbohydrate och diabetes 
mellitus, non insulin-dependent 

CINAHL 3 4 0 0 0 

Low carbohydrate diet CINAHL 4 56 4 4 4 

Type 2 diabetes CINAHL 5 5168 0 0 0 

Low carbohydrate diet och type 2 
diabetes 

CINAHL 6 6 2(a*) 0 0 

Low carbohydrate diet ScienceDirect 7 132 4(b*) 1 1 

Type 2 diabetes ScienceDirect 8 7846 0   

Low carbohydrate diet och type 2 
diabetes 

ScienceDirect 9 51 4(c*) 1 1 

High carbohydrate diet CINAHL 10 55 3(d*) 0 0 
High carbohydrate diet och type 2 
diabetes 

CINAHL 11 9 4(e*) 0 0 

Low carbohydrate diet Medline 12 599 0 0 0 
Type 2 diabetes Medline 13 55878 0 0 0 
Low carbohydrate diet och type 2 
diabetes 

Medline 14 49 8(f*) 2 2 

Health-related quality of life Medline 15 9933 0 0 0 
Weight change Medline 16 31992 0 0 0 
Health-related quality of life och 
weight change 

Medline 17 80 4 4 4 

Manuell sökning  18  13 3 3 
a*. Samma artiklar som valdes ut vid sökning med sökordet Low carbohydrate diet, i CINAHL. 
b*. Sökning med limits. 
c*. Tre av artiklarna var samma artiklar som valdes ut vid sökning med sökordet low carbohydrate diet, i 
ScienceDirect. 
d*. En artikel var samma artikel som valdes ut vid sökning med sökordet Low carbohydrate diet, i 
CINAHL. 
e*. Tre artiklar var samma artiklar som valdes ut vid sökning med sökordet High carbohydrate diet i 
CINAHL, varav en artikel hänvisas till c*. 
f*. Tre artiklar var samma som valdes ut vid sökning med sökorden low carbohydrate diet och type 2 
diabetes i ScienceDirect, samt sökordet low carbohydrate diet i CINAHL.
 
Manuell sökning av lämpliga artiklar skedde med hjälp av referenslistor, för att bredda 
sökningen och hitta fler artiklar som motsvarar syftet. 
 
Urval 1 
I urval ett lästes artiklarnas titlar och abstrakts för att kontrollera att de svarade mot 
syftet. Antalet abstrakts som lästes var 60 stycken. Artiklar som valdes ut i urval ett var 

8 



 

21 stycken från den elektroniska databassökningen och 13 från den manuella sökningen, 
totalt 34 artiklar. Anledningen till varför artiklar exkluderades i urval ett var att de inte 
uppfyllde syftet eller de var reviewartiklar. I några fall exkluderades artiklar där 
kostjämförelse mellan två olika andra typer av koster studerats. 
 
Urval 2 
Urval två innebar att båda författarna läste de 34 artiklarna för att bilda en djupare 
uppfattning om innehållet och relevansen. Artiklarna kontrollerades mot inklusion- och 
exklusionskriterierna för att mer noggrant studera att de var relevanta för syftet. 
Anledningen till att artiklar exkluderades i urval två var att artiklarna inte uppfyllde 
syftet, eller att studierna handlade om människor som drabbats av diabetes typ 1. I andra 
studier har det gjorts undersökningar mellan de två kosttyper som är intressanta här, 
men har då jämfört de olika kosterna hos en grupp personer med diabetes och en grupp 
som inte har diabetes, vilket författarna till denna studie inte finner intressant. Andra 
artiklar som exkluderades har studerat livskvalitet allmänt, inte specifikt vid 
viktförändring. Det ovan beskrivet gäller både vid sökning manuellt och elektroniskt. 
Antal artiklar som gick vidare i urval två, för att sedan granskas i urval tre, var tre 
stycken från den manuella sökningen och tolv från den elektroniska, totalt femton 
artiklar. 
 
Urval 3 
Urval tre innebar granskning av de återstående artiklarna enligt Avdelningen för 
omvårdnad (2004) för att kontrollera att artiklarna höll tillräckligt god vetenskaplig 
kvalitet. Det gjordes för att få det slutgiltiga antalet artiklar som används i resultatet. 
Artiklarna som ingår bedömdes alla ha god vetenskaplig kvalitet. Därför exkluderades 
ingen artikel i urval tre. Det innebar att 15 artiklar valdes ut att ingå i resultatet. 
Urvalsprocessen är steg fyra och fem i Polit och Becks modell. 
 
Databearbetning 
Författarna till denna studie numrerade de utvalda artiklarna i syfte att underlätta 
databearbetningen och för att undvika att förväxlingar skedde. Artiklarna lästes flera 
gånger individuellt och deras resultat sammanställdes. En kort sammanfattning av 
vardera artikel med fokus på dess resultat gjordes. Var sin sammanfattning skrevs och 
därefter diskuterade författarna dessa med varandra, för att utröna om uppfattningen om 
studiens kontenta var densamma. De mest centrala meningarna i den skrivna 
sammanfattningen markerades noggrant, och användes i analysen. Härnäst tog 
analysarbetet vid, vilket innefattar att upprepade gånger läsa artiklarna, se samband 
mellan dem och utifrån det sammanställa deras resultat under olika kategorier. Det är 
steg sex och sju i Polit och Becks modell. Steg åtta i modellen innebär att skriva 
litteraturstudien. 
 
Innehållet i de olika studierna ställdes upp utifrån vikt, blodsocker, blodfetter och 
livskvalitet för att studera vilka artiklar som tog upp respektive del. En sammanfattning 
skrevs utifrån detta. Artiklarna sorterades i tidsordning, med kortast studietid först. 
Detta gjordes för att kunna se samband mellan innehållet i artiklarna. Vissa mätvärden 
togs inte med i denna studies resultat eftersom för få artiklar belyste detta. I artiklarna 
studerade författarna till denna studie de olika delområden som livskvalitet består av, 
som fysisk funktion och livslust. Dessa skrevs upp på en lista, för överskådlighetens 
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skull. Utifrån det analyserades och skrevs resultatet med fokus på studiernas längd, för 
att utröna om skillnader och likheter förelåg. Det studerades även övergripande trender 
mellan studier med och utan kontrollgrupp. Utifrån resultatet arbetades två stycken 
tabeller fram för att tydliggöra resultatet. Värden i studierna skrevs upp i tabellen. 
Artiklarna i tabellen presenterades i tidsordning, för överskådlighetens skull. 
Artikelinnehållet, såsom vikt och livskvalitet, som hörde samman delades upp i 
kategorier. Rubriker för varje kategori skrevs, som sammanfattar innehållet i 
densamma. 
 
Etik 
Enligt Forsberg och Wengström (2003) är det viktigt med en god etik i vetenskaplig 
forskning. Forskaren bör vara noggrann i sina slutsatser. Vid översättning av artiklar på 
engelska, som inkluderas i denna studie skedde det enligt denna studies författare med 
noggrannhet. I denna studie strävades att resultatet inte skulle påverkas av egen 
förförståelse eller åsikter. Resultatet strävade vidare enligt denna studies författare efter 
att presenteras på ett objektivt och neutralt sätt. Alla resultat som stödjer respektive inte 
stödjer en teori redovisades, för att inte undanhålla information. Vissa studier redovisar 
inte resultat från kontrolldieten, men alla resultat som finns tillgängliga rörande dieten 
redovisades.  
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Resultat 
Studiens syfte var att undersöka effekterna av en lågkolhydratkost hos personer med 
diabetes typ 2, samt hur viktförändringar i allmänhet påverkar livskvaliteten. Resultatet 
bygger på 15 vetenskapliga artiklar, varav alla är av kvantitativ design och formades 
under olika kategorier utifrån artiklarnas resultat. För närmare information om de 
enskilda artiklarna, se bilaga 1. De olika kategorierna som bildats är fem till antalet: 
”Kroppsvikt”, ”blodsocker”, ”blodfetter”, ”läkemedel” samt ”livskvalitet”. För en 
översiktlig tabell över deltagarnas mätvärden vid lågkolhydratdieten, se tabell 2, och 
kontrolldieten, tabell 3. Författarna till denna studie har valt att presentera kategorierna 
och deras rubriker utifrån de olika värdena för att tydliggöra för läsaren.  
 
Kroppsvikt 
Resultatet visar att deltagare som åt en lågkolhydratkost gick ner mer i vikt i jämförelse 
med dem som åt en kontrolldiet (Boden, Sargrad, Homko, Mozzoli & Stein, 2005; Daly 
et al., 2006; Gutierrez, Akhavan, Jovanovic & Peterson, 1998). Det trots att studierna 
utförts på olika sätt och lågkolhydratdieterna i de olika studierna innehöll olika mängd 
kolhydrater.  
 
Rörande tid fick deltagarna minskad vikt efter åtta veckor (Gutierrez, Akhavan, 
Jovanovic & Peterson, 1998) och i en studie redan efter två veckor (Boden, Sargrad, 
Homko, Mozzoli & Stein, 2005). Deltagare som åt en lågkolhydratkost, i studier där 
kontrollgrupp saknas, har också gått ner i vikt (Vesti-Nielsen & Joensson, 2006; Yancy, 
Foy, Chalecki, Vernon & Westman, 2005). Det tycks vara stabilt över tid (Vesti-Nielsen 
& Joensson, 2006). När samma typ av studie är utförd, men med friska personer med 
övervikt, visar resultaten att efter sex månaders tid var viktminskningen större i gruppen 
som fått lågkolhydratkost. Det i jämförelse med dem som ätit en kontrolldiet (Foster et 
al., 2003; Yancy, Olsen, Guyton, Bakst & Westman, 2004). 
 
När det gäller BMI tyder resultaten på att värdet sjunkit vid intagande av 
lågkolhydratkosten (Haimoto, Iwata, Wakai & Umegaki, 2008; Vesti-Nielsen & 
Joensson, 2006; Yancy, Foy, Chalecki, Vernon & Westman, 2005). BMI har efter ett år 
sjunkit i både kontroll- och lågkolhydratgruppen, men det hade sjunkit mer i den senare. 
Samma fenomen sågs när deltagarnas värden mättes efter två år, i jämförelse med 
värdena från start (Haimoto et al., 2008). Enligt Sargrad, Homko, Mozzoli och Boden 
(2005) pekar resultatet på att både lågkolhydratgruppen, i studien kallad högprotein, och 
kontrollgruppen, gick ner i vikt och att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna 
över en åttaveckorsperiod. 
 
I flera studier har en strikt kontrollgrupp använts, det vill säga att olika deltagare har 
inkluderats i lågkolhydrat- respektive kontrollgrupp. I andra studier har samma 
deltagare fått äta både en lågkolhydrat- och kontrolldiet (Boden, Sargrad, Homko, 
Mozzoli & Stein, 2005; Gannon & Nuttall, 2004; Gannon, Nuttall, Saeed, Jordan & 
Hoover, 2003; Gutierrez, Akhavan, Jovanovic & Peterson, 1998). Dessa dieter höll på i 
två till åtta veckor och det saknas studier i detta resultat med samma tidslängd, där en 
strikt kontrollgrupp förekommit, utom Sargrad, Homko, Mozzoli och Boden (2005). 
Studiernas resultat (Boden, Sargrad, Homko, Mozzoli & Stein, 2005; Gannon & Nuttall, 
2004; Gannon, Nuttall, Saeed, Jordan & Hoover, 2003; Gutierrez, Akhavan, Jovanovic 
& Peterson, 1998) pekar dock i samma riktning som längre tids studier, med en strikt 
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kontrollgrupp (Daly et al., 2006; Haimoto, Iwata, Wakai & Umegaki, 2008). I dessa 
ovan nämnda studier pekar resultatet även i samma riktning som studier utan 
kontrollgrupp (Vesti-Nielsen & Joensson, 2006; Yancy, Foy, Chalecki, Vernon & 
Westman, 2005). Det att personer som ätit lågkolhydratkost tycks ha gått ner i vikt eller 
fått förbättrade värden rörande blodsocker. 
 
Blodsocker 
Det finns en tendens till förbättrade blodsockervärden i studierna. Deltagare som ätit 
lågkolhydratkost har fått förbättringar i blodsockernivåerna efter fem veckor (Gannon & 
Nuttall, 2004) och redan efter två veckor (Boden, Sargrad, Homko, Mozzoli & Stein, 
2005). Dessa förbättringar kan skådas även på längre sikt, åtta veckor (Gutierrez, 
Akhavan, Jovanovic & Peterson, 1998). Även efter 16 veckor kunde dessa förbättringar 
ses (Yancy, Foy, Chalecki, Vernon & Westman, 2005). 
 
Rörande HbA1c har värdet sjunkit hos deltagare på lågkolhydratkosten (Gannon, 
Nuttall, Saeed, Jordan & Hoover, 2003; Gutierrez, Akhavan, Jovanovic & Peterson, 
1998; Yancy, Foy, Chalecki, Vernon & Westman, 2005). Under en sexmånadersperiod 
skedde i en studie en minskning i HbA1cnivåerna, för att sedan öka något. HbA1c var 
stabilt efter tolv månaders tid (Vesti-Nielsen & Joensson, 2006). Liknande resultat 
pekar Haimoto, Iwata, Wakai och Umegaki (2008) på. HbA1c har efter två år sjunkit i 
lågkolhydratgruppen, men stigit i kontrollgruppen. Antal deltagare som från början 
inkluderades i lågkolhydratgruppen, men som avbröt och gick över till kontrolldieten 
var 41 procent. Där visar resultaten enligt Haimoto et al. (2008) att HbA1c-värdet hade 
sjunkit efter ett år, men hade efter två års tid ökat till högre nivåer än från början. 
 
Tvärtemot resultat i tidigare nämnda studier visar Sargrad, Homko, Mozzoli och Boden 
(2005) att deltagarna i kontrollgruppen fick sjunkande blodsocker, medan de värdena i 
lågkolhydratgruppen inte förändrades. Likaså sjönk HbA1c i kontrollgruppen i denna 
studie, under en period av åtta veckor. HbA1cvärdet i lågkolhydratgruppen förändrades 
inte. 
 
Blodfetter 
Rörande blodfetter har HDL förbättrats bland deltagare på lågkolhydratdieten, jämfört 
med kontrollgruppen (Foster et al., 2003; Yancy, Olsen, Guyton, Bakst & Westman, 
2004), och även i studier utan kontrollgrupp (Vesti-Nielsen & Joensson, 2006). 
Totalkolesterol har förbättrats vid lågkolhydratdieten (Boden, Sargrad, Homko, Mozzoli 
& Stein, 2005; Haimoto, Iwata, Wakai & Umegaki 2008). Likaså har 
triglyceridnivåerna förbättrats (Boden, Sargrad, Homko, Mozzoli & Stein, 2005; Foster 
et al., 2003; Gannon, Nuttall, Saeed, Jordan & Hoover, 2003; Yancy, Foy, Chalecki, 
Vernon & Westman, 2005; Yancy, Olsen, Guyton, Bakst & Westman, 2004).   
 
Läkemedel  
Personer som fått äta lågkolhydratkost har endera kunnat sänka sin dos av läkemedel 
vid diabetes, såsom till exempel insulin och sulfonureider, eller slutat använda dessa 
läkemedel helt (Gutierrez, Akhavan, Jovanovic & Peterson, 1998; Haimoto, Iwata, 
Wakai & Umegaki, 2008; Vesti-Nielsen & Joensson, 2006; Yancy, Foy, Chalecki, 
Vernon & Westman, 2005).  
 

12 



 

Tabell 2. Förändringar i värden för deltagare på lågkolhydratdieten 
Studie nr Studiens 

längd 
Vikt 
Kg 

BMI 
Kg/m2. 

Blodsocker 
mmol/L 

HbA1c 
% 

Blodfetter 
mmol/L 

1.Boden, 
2005. 

2 v. 114.43-
112.41 

 7.5-6.3 7.3-6.8 T. 4.68-4.24 
Tri. 1.84-1.19 

2.Gannon, 
2004. 

5 v. 98 – 96  9.3 – 6.6  9.8 – 7.6  

3.Gannon, 
2003. 

5 v    8.1-7.3  

4.Sargrad, 
2005. 

8 v. 94.9-
92.4 

    

5.Gutierrez, 
1998. 

8 v. 76.0-
74.6 

 14.3-10.7 9.9-8.1  

6.Daly, 
2006. 

12 v. 101.6-
98.05 

    

7.Yancy, 
2005. 

16 v 131.4-
122.7 

42.2-39.4 9.08-7.57 7.5-6.3 Tri. 2.69-1.57 

8.Yancy, 
2004. 

24 v 98.1-
86.1 

   H. 1.43-1.57. 
Tri. 1.78-
0.94. 

9.Foster, 
2003. 

1 år     H. 18.2 %, 
Tri. -28.1 %. 

10.Vesti-
Nielsen, 
2006. 

22 mån. 100.6-
92.0 

36.1-32.9  8.0-6.9 H. 1.1-1.3 

11.Haimoto, 
2008. 

24 mån.  25.1- 23.8  7.4-6.7 T. 5.33-5.20.  

Första talet anger medelvärdet för gruppen vid studiens start och andra talet anger medelvärdet för 
gruppen vid dietens slut. H=HDL. T=Totalkolesterol. Tri=Triglycerider. Gällande studie fem var det i 
studien två olika grupper som åt lågkolhydratkost. Den grupp i studien som tidigare behandlats med 
tabletter mot diabetes redovisas. Det var förändringar rörande vikt i studie nio, vid tre och sex månaders 
tid, men inte vid tolv månades tid. I studie fem och elva är ursprungsvärdena för blodsockervärdet 
respektive totalkolesterolvärdet angivna i mg/dl. För att omvandla det till mmol/L, har information från 
studie fyra använts. Värdet för triglycerider i studie tre saknas. 
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Tabell 3. Förändringar i värden för deltagare på kontrolldieten 
Studie nr Studiens 

längd 
Vikt 
Kg 

BMI 
Kg/m2 

Blodsocker
mmol/L 

HbA1c 
% 

Blodfetter 
Mmol/L 

1.Boden, 
2005. 

2 v.         

2.Gannon, 
2004. 

5 v. 99-98     

3.Gannon, 
2003. 

5 v    8.0-7.7  

4.Sargrad, 
2005. 

8 v. 97.5-95.3  8.8-7.2 8.2-6.9  

5.Gutierrez, 
1998. 

8 v.    8.1-8.9  

6.Daly, 
2006. 

12 v. 102.3-
101.38 

    

7.Yancy, 
2005. 

16 v      

8.Yancy, 
2004. 

24 v 95.7-89.2    H. 1.40-
1.36. 
Tri. 2.15-
1.84. 

9.Foster, 
2003. 

1 år     H. 3.1 % 
Tri.1.4 % 

10.Vesti-
Nielsen, 
2006. 

22 mån.      

11.Haimoto, 
2008. 

24 mån.  24.2-23.8  7.1-7.5 T.5.23-
5.46 

Första talet i raden anger medelvärdet för gruppen, vid studiens start. Andra talet anger medelvärdet för 
gruppen vid dietens slut. H=HDL. T=Totalkolesterol. Tri=Triglycerider. I tabellen anges förändringar 
som finns tillgängliga.  Studie sju och tio har ingen kontrollgrupp och redovisas därför inte. Värde för 
triglycerider i studie tre saknas.  
 
 
Livskvalitet 
I studier har forskare undersökt den hälsorelaterade livskvaliteten med hjälp av olika 
instrument. Resultaten visar att den förbättrats hos deltagare som gått ner i vikt (Engel 
et al., 2003; Fine et al., 1999; Fontaine, Barofsky, Bartlett, Franckowiak, & Andersen, 
2004; Kolotkin, Crosby, Williams, Hartley, & Nicol, 2001). 
 
I studierna finns en koppling mellan viktminskning och förbättrad livslust (Fine et al., 
1999; Fontaine, Barofsky, Bartlett, Franckowiak, & Andersen, 2004), samt fysisk 
funktion (Fine et al., 1999; Fontaine, Barofsky, Bartlett, Franckowiak, & Andersen, 
2004; Kolotkin, Crosby, Williams, Hartley, & Nicol, 2001). Det är enligt Fontaine et al. 
(2004) olika kategorier som hälsorelaterad livskvalitet består av.  
 
När det gäller tidsaspekten skedde förbättringar i den hälsorelaterade livskvaliteten efter 
13 veckor (Fontaine, Barofsky, Bartlett, Franckowiak, & Andersen, 2004). Förbättringar 
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i livskvaliteten hos deltagarna sågs även i studier på ett år (Engel et al., 2003; Kolotkin, 
Crosby, Williams, Hartley, & Nicol, 2001) samt fyra års tid (Fine et al., 1999). 
Förbättringarna rörande livskvaliteten under tretton veckors sikt tid var efter ett år bara 
bibehållna inom områdena livslust och generell hälsa (Fontaine, Barofsky, Bartlett, 
Franckowiak, & Andersen, 2004). Viktminskning hörde även samman med mindre 
kroppslig smärta, hos kvinnor under 65 år, under fyra år (Fine et al., 1999). I en annan 
studie, under ett års tid, ledde dock inte viktminskning till mindre kroppslig smärta 
(Fontaine, Barofsky, Bartlett, Franckowiak, & Andersen, 2004).  
 
Engel et al. (2003) visar att den hälsorelaterade livskvaliteten ökar vid viktminskning 
och minskar vid viktökning. Över flera års tid var förbättringarna vid viktminskning lika 
stora som försämringarna vid viktökning. De deltagare som hade sämre hälsorelaterad 
livskvalitet, mätt vid studiens start, fick större förbättringar i livskvaliteten vid 
viktminskning, liksom större försämringar vid viktuppgång än de deltagare med bättre 
livskvalitet från början. 
 
Emellertid visar följande resultat att både viktminskning och viktökning kan leda till 
minskad hälsorelaterad livskvalitet (Fine et al., 1999). Hos äldre kvinnor med BMI 
under 25 hörde viktminskning samman med minskad fysisk funktion, livslust, mental 
hälsa och ökad kroppssmärta. Viktökning med nio kilo eller mer, hos kvinnor, både 
yngre och äldre än 65 år hörde samman med minskad fysisk funktion och livslust (Fine 
et al., 1999).  
 
När livskvalitet studerats med ett annat instrument visar resultat att kvinnliga deltagare 
fick förbättrad livskvalitet rörande områdena fysisk funktion, självaktning, allmänt 
obehag, och arbete. Vissa könsskillnader kunde skönjas, då männen bara fick förbättrad 
livskvalitet inom fysisk funktion, självaktning och allmänt obehag (Kolotkin, Crosby, 
Williams, Hartley, & Nicol, 2001).  
 
 
 
 
 
.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 



 

Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka effekterna av en lågkolhydratkost hos personer med 
diabetes typ 2, samt hur viktförändringar i allmänhet påverkar livskvaliteten. Resultaten 
visar att en diet som innehåller lite kolhydrater kan leda till att personer med diabetes 
typ 2 går ner i vikt och får förbättrade blodsockervärden. Tendenser till det fanns även 
hos i övrigt friska, överviktiga, individer. Lågkolhydratdieten tenderar att ge bättre 
värden än en kontrolldiet, som utgår från kostråden enligt Livsmedelsverket (2005). 
Vidare pekar resultatet på att blodfetter hos personer som ätit denna kost förbättrats och 
en del individer har kunnat sluta ta läkemedel vid diabetes. Livskvaliteten hos personer 
som gått ner i vikt tycks ha förbättrats inom en rad olika områden, bland annat genom 
ökad livslust, som skedde under ett års tid. Vid viktuppgång tenderar livskvaliteten att 
försämras.   
 
Resultatdiskussion 
Enligt Kirk et al. (2008) har HbA1c sjunkit mer på en lågkolhydratdiet, än en 
kontrolldiet med högre andel kolhydrater, i flertalet undersökta studier. Även 
fasteblodsockret har förbättrats på en lågkolhydratdiet. Det fanns ett samband mellan en 
kost med låg andel kolhydrater och en minskning i triglyceridnivån, men ingen koppling 
kunde ses mellan kosten och totalkolesterol, HDL eller LDL. I studierna kunde inte 
heller skönjas ett samband mellan andelen kolhydrater i dieten och påverkan på vikten. 
Till och med en liten minskning i andelen kolhydrater i dieten tycks enligt Kirk et al. 
förbättra nivåerna av fasteblodsocker, HbA1c och triglycerider.  
 
Över en tremånadersperiod har lågkolhydratkosten emellertid visats ge större 
viktminskning hos både personer med och utan diabetes typ 2, än en diet bestående av 
mer kolhydrater. Viktminskningen hör vidare samman med en reduktion i energiintaget 
beroende på sjunkande intag av kolhydrater och inte en absolut ökning i intaget av 
varken protein eller fett. (Dyson, Beatty & Matthews, 2007). Vesti-Nielsen och 
Joensson (2006) menar likt Dyson et al. (2007) att viktminskning vid intagande av en 
lågkolhydratkost beror på minskat kaloriintag. Enligt denna studies författare finns det 
fler faktorer som kan påverka eventuell viktminskning vid en lågkolhydratdiet. Det kan 
vara så att insulin är ett fettinlagrande hormon som kan förhindra fettet från att brytas 
ned och användas som energi. Vidare fås inte, vid intagande av en lågkolhydratkost ett 
stort blodsockerpåslag och därför frisätts inte en stor mängd insulin. Det skulle kunna 
leda till att fettet lättare kan brytas ned, användas som energi och får som följd att 
personen går ner i vikt. Emellertid handlar viktminskning också om till vilken grad 
patienten är motiverad att gå ner i vikt, och här har sjuksköterskan en viktig funktion att 
stödja och motivera patienten till förändring. 
 
Enligt Leosdottir, Nilsson, Nilsson, Månsson och Berglund (2005) visar resultat att ett 
högre fettintag inte leder till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. I en studie (Howard, et al., 
2006) där deltagare minskade sitt fettintag från 38 till 29 procent, resulterade inte denna 
förändring till en minskning av risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. 

Deltagare i både lågkolhydratgruppen och kontrollgruppen hade enligt Dyson, Beatty 
och Matthews (2007) minskat sitt fettintag under tremånadersperioden, vilket gör att det 
kan vara möjligt, menar Dyson et. al vidare, att sänka sitt kolhydratintag utan att en 
ökning i fettintaget sker. Det faktum att kosten med högre andel kolhydrater också 
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resulterade i viktminskning skulle enligt denna studies författare kunna bero på att 
andelen kolhydrater var 39 procent, vilket är klart mindre än vanliga rekommendationer 
om cirka 55 procent. Livsmedelsverket (2007) menar att energiinnehållet i ett gram fett 
är nio kilokalorier, kcal, vilket är drygt dubbelt så mycket som ett gram protein eller 
kolhydrater. Det skulle enligt denna studies författare kunna innebära att vid lika mängd 
kolhydrater och fett skulle fett kunna ge en större mättnad. Då skulle det inte behövas så 
mycket mer av detta näringsämne, när en minskning av andelen kolhydrater sker. Det är 
vidare enligt denna studies författare osäkert om lika hög andel av respektive 
näringsämne kommer kroppen till godo. Detta efter kroppen brutit ned fett och 
kolhydrater till fria fettsyror och glukos som kan användas som energi, varav 
överskottet lagras som triglycerider och glykogen. Det kan bero på att en viss 
energimängd går åt i dessa processer.  

Hos män med olika slags hälsoproblem såsom högt blodtryck, diabetes och stroke 
minskade dödsorsaken relaterat till diabetes, studerat på 1960 - 70 talet, med 32 – 36 
procent vid avsiktlig viktminskning med cirka tio kilo eller mer (Williamson et al., 
1999).  

Det tycks finnas ett samband mellan mikro- och makrovaskulära komplikationer hos 
personer med diabetes typ 2 och högt blodsocker. För varje procentenhet som nivån av 
HbA1c sjunker minskade i en studie risken för död relaterat till diabetes med 21 
procent, risk för hjärtinfarkt med 14 procent och mikrovaskulära komplikationer med 37 
procent. Motsvarande siffra för stroke är tolv procent. Risken för komplikationer steg 
med ökat HbA1cvärde (Stratton et al., 2000). Liknande resultat redovisar UK 
Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group (1998), där en reduktion i HbA1cvärdena 
ledde till minskad risk för komplikationer på grund av diabetes, såsom mikrovaskulära 
sjukdomar. Även risk för död relaterat till diabetes och total dödlighet minskade med 
sjunkande HbA1c. 
 
Sammanfattningsvis kan utifrån resultatet i denna studie sägas att det tycks kunna 
innebära en hälsovinst för personen som lider av diabetes typ 2 att äta en 
lågkolhydratkost. Om risken för att drabbas av komplikationer som hjärtinfarkt och 
stroke minskar, när riskfaktorer för detta påverkas, kan det enligt denna studies 
författare innebära att färre personer drabbas. Detta innebär också mindre psykiskt och 
fysiskt lidande för personen i fråga, om hon slipper drabbas, bland annat eftersom 
diabetes är en kronisk sjukdom. Sjukdomen kan även påverka den drabbades familj och 
närstående. Sjuksköterskan bör enligt denna studies författare se till patientens behov i 
första hand, men även till den drabbades familj, som kan vara i behov av hjälp. Enligt 
denna studies författare är det viktigt att vara flexibel och kunna se till patientens och 
dess närståendes bästa. 
 
Sjuksköterskan bör enligt denna studies författare arbeta evidensbaserat. Det för att veta 
vilken kost som bör rekommenderas patienterna, för att de ska försöka må bättre och 
hur patienter ska försöka uppnå en god livskvalitet. Willman och Stoltz (2002) menar 
att det är en förutsättning att vårdpersonalen har ett vetenskapligt förhållningssätt för att 
patienter ska få en trygg och säker vård. Evidensbaserad omvårdnad handlar om att 
vårdpersonal använder resultat inom vetenskaplig forskning kring omvårdnad, som ett 
tillägg till andra kunskaper. Det handlar för sjuksköterskan om att i sitt arbete 
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kombinera detta med klinisk erfarenhet, ekonomiska och organisatoriska resurser, 
kunskap om patientens behov samt att lyssna på individens vilja och förväntningar.  
Resultatet i denna studie visar att livskvaliteten kan förbättras vid viktminskning. 
Blissmer et al. (2006) styrker detta resultat; efter sex månader hade deltagarna gått ner i 
vikt med i genomsnitt knappt sex kilo. Förbättringar rörande den hälsorelaterade 
livskvaliteten sågs inom områdena fysisk funktion, livslust, psykisk hälsa och generell 
hälsa. Trots måttlig viktuppgång var förbättringarna rörande psykisk hälsa, livslust och 
fysisk funktion bibehållna efter 24 månader. Dock hade trettio procent av deltagarna 
lyckats behålla en viktminskning på fem procent under tjugofyra månaders tid. Det bör 
ställas i relation till Engel et al. (2003), som menar att det var lika stora förbättringar i 
livskvaliteten vid viktminskning, som det var försämringar vid viktökning. Hos äldre 
kvinnor över 65 år, med ett BMI under 25 ledde viktminskning till ökad kroppssmärta 
och minskad livslust (Fine, et al., 1999). Dessa resultat tyder på att livskvaliteten kan 
minska, även när en individ går ner i vikt. En teori i det här fallet kan enligt denna 
studies författare vara att äldre människor ofta kan vara sköra av naturen. 
Sjuksköterskan har här viktiga funktioner att fylla, när det gäller att försöka hjälpa 
människor att må bättre och få bättre livskvalitet. När det gäller äldre människor har de 
enligt denna studies författare ofta många olika sjukdomar och det krävs att 
sjukvårdpersonal från många olika yrken samverkar kring patienten, för att kunna se till 
patientens alla behov.  
 
Enligt Kirkevold (2000) menar Eriksson att människan består av kropp, själ och ande. 
Hälsa är ett rörligt och föränderligt tillstånd och innefattar både ett kroppsligt tillstånd 
och att individen upplever sig må bra även själsligt och andligt. Enligt denna studies 
författare är det viktigt att sjuksköterskan är öppen och lyhörd om patienten uttrycker 
önskemål att prata om existentiella problem. Det gäller alla patienter, men framförallt 
äldre, som ofta kan ha många tankar kring detta ämne. Sjuksköterskan bör ha tid för 
patientens frågor, och hon kan även hänvisa vidare till präst eller kurator, om behov 
finns. Det är vidare enligt denna studies författare viktigt att i vården beakta både 
fysiska, psykiska, och andliga delar, för att patienten ska kunna må bättre. Det är en 
förutsättning för att kunna uppnå bättre livskvalitet.  
 
Det fanns tendenser till skillnader mellan män och kvinnors livskvalitet (Kolotkin, 
Crosby, Williams, Hartley, & Nicol, 2001). Några ytterligare könsskillnader gällande 
livskvalitet kunde enligt denna studies författare inte utläsas utifrån resultaten (Engel et 
al., 2003; Fontaine, Barofsky, Bartlett, Franckowiak, & Andersen, 2004). Under 
utvecklandet av ett instrument för att mäta livskvalitet hos personer med övervikt, pekar 
resultat dock på att kvinnor med övervikt har sämre livskvalitet än män som lider av 
övervikt (Mannucci et al., 1999). Vidare fanns också tendenser till ett samband mellan 
hur överviktiga deltagarna var och hur den fysiska funktionen påverkades. Enligt denna 
studies författare skulle det kunna finnas skillnader mellan män och kvinnors 
livskvalitet, med tanke på könen generellt kan ha olika god hälsa. Detta kan vidare bero 
på både arv och miljö. Det är viktigt för sjuksköterskan här att tänka på hur hon bemöter 
och kommunicerar med patienten. Enligt denna studies författare är god kommunikation 
en förutsättning för ett bra möte och att hon ska kunna hjälpa patienten att må bättre. 
 
Sjuksköterskan bör enligt denna studies författare vara medveten om kommunikationens 
betydelse för att förstå patienten, kunna ge professionell vård och ett bra bemötande för 

18 



 

att hjälpa den så bra som möjligt. Enligt Eide och Eide (1997) är syftet med 
kommunikation att skapa god kontakt med patienten. Det finns både verbal och icke 
verbal kommunikation. Icke verbal kommunikation innebär hur en person uttrycker sig 
genom beröring, ansiktsuttryck kroppshållning och hur rösten används. 
Vårdpersonalens icke verbala kommunikation påverkar en persons upplevelse av mötet 
mellan vårdare och patient. Sjuksköterskan bör enligt denna studies författare tänka på 
detta, för att få ett bra möte. 
 
Metoddiskussion 
En litteraturstudie har genomförts. Sökning skedde i databaserna CINAHL, Medline 
och ScienceDirect, både på enskilda sökord och i kombination, för att både försöka 
uppnå hög andel relevanta träffar och begränsa antalet. Det lyckades också då antalet 
träffar vid kombinationer av sökord blev hanterbart. Det var till exempel fallet vid 
användandet av sökorden health-related quality of life och weight change, då antalet 
träffar enskilt var för stort för att kunna göra ett urval. Ett byte av sökord skedde, från 
diet, low carbohydrate och diabetes mellitus, non insulin-dependent till low 
carbohydrate diet och type 2 diabetes. Detta visade sig vara bra, då inga relevanta träffar 
hittades vid sökning med de förstnämnda sökorden. Med de senare sökorden hittades 
mer för syftet relevanta träffar. Eftersom avsikten var att göra en jämförelse användes 
även sökordet high carbohydrate diet enskilt och i kombination med type 2 diabetes, vid 
sökning i CINAHL.  
 
En del artiklar som ingår i denna studies resultat har funnits via manuell sökning. 
Intentionen var att bredda sökningen, samt att hitta fler artiklar som uppfyller syftet. När 
det gäller livskvalitet användes kvantitativa vetenskapliga artiklar, eftersom merparten 
som förekommer är av den karaktären. Där har livskvalitet med hjälp av olika 
instrument, till exempel SF 36, studerats.  
 
De artiklar som ingår i denna studies resultat var alla relevanta för syftet. Artiklarna 
lästes, analyserades och dess innehåll strukturerades och presenterades under olika 
kategorier, utifrån analysen. När det gäller fördelningen av artiklarna underbyggs 
resultatet om lågkolhydratkostens effekt med elva artiklar och att undersöka 
viktförändringars påverkan på livskvalitet med fyra artiklar. Det kan tyckas vara en sned 
fördelning. Fyra artiklar bedömdes vara tillräckligt när det gäller livskvalitet, för att 
kunna göra en trovärdig analys av materialet. Den totala tiden som bearbetning och 
analys tog i anspråk delades mellan artiklar om lågkolhydratkost och livskvalitet.   
 
När det gäller artiklarna om lågkolhydratkost har ett antal deltagare i flertalet artiklar 
avbrutit studien i förtid, vilket kan inverka negativt på resultatets trovärdighet. 
Anledningarna till det är okänt, men kan bero på att det är en ny diet för deltagarna, som 
det kan ta tid att anpassa sig till. Andra orsaker kan vara praktiska eller personliga 
problem eller att människor lätt återgår till det gamla vanliga, när det gäller kost. Ett 
annat problem är att de artiklar om lågkolhydratkost, som ingår i denna studie, har olika 
tidslängd och att studierna utförts på olika sätt. En del studier har strikta 
kontrollgrupper, medan andra inte har någon kontrollgrupp. Åter andra har en 
kontrollgrupp, där samma deltagare får äta en kost bestående av låg andel kolhydrater, 
för att sedan byta till att äta en kontrolldiet. Det är något som kan influera på resultatet i 
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denna studie, men eftersom flertalet studier som undersökts, trots att de utförts på olika 
sätt, pekar i samma riktning behöver det inte ha en negativ inverkan. 
 
Andelen kolhydrater i dieten har i studierna varierat, vilket gör det svårt att jämföra 
förändringar mellan varje enskild studie. I flertalet artiklar om lågkolhydratkost har 
deltagarantalet varit lågt, vilket kan ifrågasätta trovärdigheten. De flesta studier pekar 
dock i samma riktning när det gäller vikt och blodsocker. En anledning till att flera 
studier har få deltagare kan vara att de som utför dem ofta gör täta uppföljningar av 
patienterna och dess hälsa, vilket kräver stora forskningsmässiga resurser. De flesta 
artiklar som ingår i denna studies resultat, rörande lågkolhydratkost, är utförda i andra 
länder, såsom USA och Japan. Det är möjligt att resultaten kan påverkas av andra 
kulturer, då olika folkgrupper har olika genetisk sammansättning och lever i olika 
miljöer.   
 
Det sätt som forskare samlat in information på, i de artiklar som ingår i denna studies 
resultat angående livskvalitet, bygger på frågeformulär som deltagarna svarat på. Det 
finns alltid en risk att deltagare inte förstår eller medvetet undviker att svara på en viss 
fråga, vilket kan vara en felkälla. Generellt när ett frågeformulär skickas ut tenderar 
bortfallet att vara tämligen stort, vilket också kan påverka resultatets trovärdighet. 
 
Uppsatsens betydelse för omvårdnad.  
Studier finns gjorda på lågkolhydratkost och dess effekt, men ämnet är ändå tämligen 
nytt.  Denna kost har inte fått någon förankring i sjukvården och används där inte i 
någon större utsträckning. Eftersom diabetes är en kronisk sjukdom och antalet 
människor som drabbas tenderar att öka har sjuksköterskan enligt denna studies 
författare också som uppgift att förebygga uppkomsten av diabetes. Detta kan göras 
genom att hon är uppmärksam på patientens hälsotillstånd och om den bedöms kunna 
vara i riskzonen. Det gäller både patienter som söker för orsaker kopplat till övervikt 
eller metabola syndromet, och patienter med andra åkommor som söker sjukvård. Enligt 
Läkemedelsverket (2006) är det viktigt att förhindra utvecklingen av diabetes typ 2. 
Insjuknandet kan förhindras eller åtminstone fördröjas genom att förändra sin livsstil. 
Det arbetet bör bland annat inriktas på personer med fler än en riskfaktor för att 
utveckla sjukdomen, såsom övervikt, släktingar som har sjukdomen, rökning och högt 
blodtryck.  Förutsättningen för en person att testa lågkolhydratkost, enligt denna studies 
författare, innefattar naturligtvis att individen själv har rätt att besluta om det, eller avstå 
om hon så önskar. Vid en kostomläggning krävs god uppföljning för personen, eftersom 
hon ofta kan ha många frågor och är i behov av stöd. Det är viktigt att utvärdera denna 
kost och ta reda på individens uppfattning, inklusive eventuella bieffekter, om de är 
nöjda, dels med kosten, men även med stödet från sjukvården. Här har sjuksköterskan 
en viktig funktion. Detta är något som Socialstyrelsen (2008) tar fasta på. 
Lågkolhydratkost till patienter med diabetes typ 2 och övervikt överensstämmer enligt 
Socialstyrelsen med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det gäller dock med vissa 
reservationer, bland annat att det saknas långtidsstudier för denna kost. Socialstyrelsen 
poängterar att det är av vikt att noggrant och regelbundet följa upp patienten och hur 
den följer dieten. En sådan uppföljning är enligt denna studies författare en 
arbetsuppgift för sjuksköterskan.    
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Det bör enligt denna studies författare vara av intresse för sjukvården att följa den 
aktuella forskningen om lågkolhydratkost av skälet att diabetes typ 2, enligt 
Läkemedelsverket (2006) kostar stora summor för samhället. Det beror på att 
sjukdomen är vanlig, kronisk och ger upphov till olika slags komplikationer. 
Sjukvårdskostnaden för individer med diabetes typ 2 uppgick till cirka sju miljarder 
kronor år 1998. Det som påverkar kostnaden i störst utsträckning är de komplikationer 
som personer kan drabbas av, såsom mikro- och makrovaskulära sjukdomar.  
 
Framtida forskning 
När det gäller lågkolhydratkosten behövs framför allt fler långtidsstudier som kan 
bekräfta resultatet i denna och tidigare studier. Med tanke på de resultat som 
lågkolhydratkosten tycks kunna ge är det av intresse att mer ingående studera hur 
respektive näringsämne i födan påverkar idag kända riskfaktorer för diabetes typ 2 och 
även hjärt-kärlsjukdom. Av intresse är även hur lågkolhydratkosten upplevs, både av 
individer som drabbats av diabetes typ 2, men även personer som lider av övervikt och 
metabola syndromet. Det innefattar till exempel hur de påverkas av att äta 
lågkolhydratkosten på lång sikt, hur de mår när de äter den, eventuella bieffekter och 
om deras livskvalitet förbättras om förbättrade värden uppnås. Andra 
forskningsområden kan vara hur sjuksköterskan kan utveckla sitt arbetssätt när det 
gäller att stödja och motivera patienter till en hälsosammare livsstil. Det kan vara av 
vikt att djupare studera om det finns skillnader mellan den upplevda livskvaliteten hos 
män respektive kvinnor som lider av övervikt, då vissa indikatorer visar att så kan vara 
fallet. Intressant att studera kan även vara hur sjuksköterskan, med hjälp av olika 
omvårdnadsåtgärder kan hjälpa patienten att uppnå en bättre livskvalitet.  
 
Slutsats 
Resultatet tyder på att en lågkolhydratkost kan ge större viktminskning, förbättring i 
blodsocker samt blodfetter hos personer som drabbats av diabetes typ 2, än en vanlig 
diet, med högre andel kolhydrater, samt att viktminskning tycks kunna ge förbättrad 
livskvalitet hos personer i allmänhet, men mer forskning behövs inom bägge områdena. 
Sjuksköterskan har en viktig funktion att stödja och motivera personer med diabetes typ 
2 och de som löper risk att drabbas av sjukdomen, till en livsstilsförändring, inklusive 
hälsosammare kost, rökstopp och goda motionsvanor. Hon har även en viktig funktion 
när det gäller att hjälpa patienter att uppnå en bättre livskvalitet. Det är viktigt att 
personer med diabetes typ 2 som äter en lågkolhydratkost regelbundet följs upp inom 
sjukvården och att de gärna har en fast kontakt där. Vidare bör sjukvårdspersonal 
regelbundet kontrollera och följa olika mätvärden hos patienterna, för att se hur de mår 
och förebygga komplikationer. Det kan vara av värde för patienterna att få träffa samma 
sjuksköterska vid olika tillfällen. Det är för sjuksköterskan viktigt att se till hela 
människan, och dess behov, inte bara den fysiska delen, utan även psykiskt och andligt.  
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