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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diabetes typ-2 är en av Sveriges största folksjukdomar. Orsakerna till sjukdomen 

är både genetiska och miljörelaterade. De miljörelaterade faktorerna är främst övervikt och 

fetma. Diabetes typ-2 kan behandlas med kost, motion, tabletter eller insulin. Kosten har en 

central roll i behandlingen av diabetes typ-2 och kan ge effekter på både blodsocker och vikt. 

Syfte: Syftet är att belysa vad och hur sjuksköterskor kan göra för att främja en god 

kosthållning för patienter med diabetes typ-2. Metod: I denna litteraturstudie har tio studier 

analyserats och sammanställts i resultatet. Resultat: Både sjuksköterskor och patienter har en 

brist på kunskap om diabetes typ-2. Sjuksköterskor upplevde därför att de hade svårigheter att 

ge patienter adekvata kostråd. Stöd och patientundervisning från sjuksköterskor är viktigt för 

att främja en god kosthållning. I resultatet framkom det att en låg-kolhydratkost är en effektiv 

kost för att gå ned i vikt och sänka HbA1c för personer med diabetes typ-2. Resultatet delades 

in i två kategorier: hur sjuksköterskor kan främja god kosthållning och vilken kost 

sjuksköterskor kan använda för att främja en god kosthållning. Slutsats: Stöd och 

patientundervisning från sjuksköterskor var en viktig del för att främja egenvården av kost för 

personer med diabetes typ-2. Slutsatsen visar på att deltagarna i studierna som åt en låg-

kolhydratkost gick ner i vikt och HbA1c sänktes.  Klinisk betydelse: I föreliggande studie 

presenteras hur och vad sjuksköterskor kan göra för att främja egenvården hos patienter med 

diabetes typ-2 genom stöd, patientundervisning och kost. Studien kan användas som grund 

för sjuksköterskor som undervisar i egenvård för patienter med diabetes typ-2. 

Nyckelord: Sjuksköterskor, diabetes typ-2, patientundervisning, stöd, låg-kolhydratkost, 

egenvård. 
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ABSTRACT 

Background: Type-2 diabetes is one of Sweden´s major national diseases. The causes of the 

disease are both genetically and environmentally related. The environmental factors are 

primarily overweight and obesity. Type-2 diabetes can be treated with diet, exercise, tablets 

or insulin. Diet has a key role in the treatment of type-2 diabetes and can affect both blood 

sugar and weight. Aim: The aim is to highlight what and how nurses can do to promote a 

good diet for patients with type-2 diabetes. Method: In this literature study ten scientific 

articles has been analyzed and put together in the results. Results: Both nurses and patients 

had a lack of knowledge about type-2 diabetes. Nurses felt that they had difficulties to give 

the patients adequate dietary advices. Support and patient education from nurses is important 

to promote a good diet. The results showed that a low-carbohydrate diet is an effective diet 

for losing weight and lower the HbA1c for people with type-2 diabetes. The results were 

divided into two categories: how nurses can promote a healthy diet and which diet nurses can 

use to promote a healthy diet. Conclusion: Support and patient education from nurses were 

an important part of promoting self-care of diet for people with diabetes type-2. The 

conclusion shows that the participants in the studies who were on a low-carbohydrate diet lost 

weight and lowered their HbA1c. Clinical significance: This study presents how and what 

nurses can do to promote self-care in patients with type 2 diabetes through support, patient 

education and diet. The study can be used as a basis for nurses who teach patients with type-2 

diabetes about self-care.  

Keywords: Nurse, type-2 diabetes, patient education, support, low-carbohydrate, self-care. 
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INLEDNING 

Uppsatsförfattarna har i vårdsituationer mött patienter med diabetes typ-2. Eftersom kost är 

en del av behandlingen vid diabetes typ-2 har vi förundrats över att patienter med denna 

sjukdom serverats samma mat som de övriga patienterna. Det finns idag inga riktlinjer för en 

specifik kost. Socialstyrelsen (2011) rekommenderar idag fyra olika sorters dieter. Därför är 

denna studie angelägen om att undersöka vilken kost som kan främja egenvården och hur 

sjuksköterskor kan hjälpa patienter till att använda den i sin egenvård.  
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BAKGRUND 

Diabetes, diagnos och behandling 

De senaste decennierna har antalet personer som insjuknat i diabetes typ-2 i världen ökat. 

Mellan 1985-2010 ökade antalet personer med diabetes typ-2 från 30 miljoner till 285 

miljoner (Eenfeldt, 2011). Enligt Magnusson (2011) är diabetes typ-2 idag en av de största 

folksjukdomarna i Sverige. Det är mellan 350 000-400 000 personer som lever med 

sjukdomen i Sverige. Magnusson menar vidare att den ökade medellivslängden i Sverige ökar 

risken att få diabetes typ-2 eftersom risken för att få sjukdomen ökar med åldern. År 2012 

hade 7 % av alla män och 5 % av alla kvinnor i Sverige diabetes, av dessa hade 80-90 % 

diabetes typ-2 (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Enligt Statistiska centralbyrån [SCB] (2012) 

har personer mellan 16-84 år med ett BMI över 25 ökat med cirka 15-20 procent sedan 80-

talet. Whitmore (2010) skriver att sambandet mellan övervikt och fetma är starkt relaterade 

till diabetes typ-2.  

Diabetes mellitus innefattar en grupp sjukdomar som leder till ett förhöjt blodsocker 

(Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist, & Östenson, 2010). Kroppens celler behöver glukos 

som energikälla för att fungera. De kolhydrater människor äter bryts ner till glukos och för att 

glukos ska kunna komma in i cellerna från blodet behövs insulin för att öppna upp cellerna. I 

bukspottskörtelns betaceller bildas insulin. Individer med diabetes har en försämrad, 

bristfällig eller obefintlig insulinproduktion i betacellerna och vävnadernas känslighet för 

insulin är nedsatt. Vid diabetes blir glukoskoncentrationen i blodet för hög vilket leder till ett 

förhöjt blodsocker. Symtom vid högt blodsocker (hyperglykemi) är törst, stora urinmängder, 

muntorrhet, illamående, buksmärtor och kräkningar. Symtomen för ett lågt blodsocker 

(hypoglykemi) är hunger, blekhet, oro, darrningar, huvudvärk, hjärtklappningar och 

svettningar (a.a). 

Lindholm (2010) beskriver att de två största typerna av diabetes är typ 1 och 2.  Den 

vanligaste är diabetes typ-2 som denna studie inriktar sig på. Orsakerna till diabetes typ-2 är 

både genetiska och miljörelaterade. De mest förekommande miljörelaterade faktorerna är 

övervikt, hög ålder, fysisk inaktivitet och rökning. Personer med diabetes typ-2 har en 

otillräcklig produktion av insulin och ofta en insulinresistens (a.a.). Fritz (2012) förklarar 

insulinresistensen som att cellerna i kroppen inte lika lätt påverkas av insulin. Lindholm 

(2010) menar att personer med diabetes typ-2 inte alltid har en insulinresistens, alla har dock 

en relativ insulinbrist. Diabetes typ-1 är en autoimmun sjukdom där skador i betacellerna till 



   6 

slut resulterar i en obefintlig insulinproduktion. För personer med diabetes typ-1 blir en 

medicinisk insulinbehandling livsviktig. 

Vid diagnostisering av diabetes mäts personens blodsocker (Agardh & Berne, 2010). 

Fasteblodsockervärdet ska inte ligga på 7,0 mmol/l eller mer. Vid provtagning efter måltid 

ska det venösa blodsockervärdet vara 11,1 mmol/l eller över för att klassas som diabetes. Ett 

normalvärde för fasteblodsocker hos en frisk person bör ligga mellan 4,2 och 6,0 mmol/l 

(Alvarsson et al., 2010).  

I de röda blodkropparna finns ett protein som heter hemoglobin, som transporterar syre till 

cellerna i kroppen (Alvarsson et al., 2010). Sockret i blodet påverkar hemoglobinet och 

eftersom det varierar kan HbA1c användas som en mätmetod för att se hur blodsockret har 

legat under de senaste 6-8 veckorna. HbA1c kallas ibland långtidsblodsocker av denna 

anledning. HbA1c mäts i två olika enheter, antingen i mmol/mol eller i procent. Ett 

normalvärde för en frisk person under 50 år är mellan 27 och 46 mmol/mol, vilket i procent 

är mellan 3,6 och 5,4 procent. För en person med diabetes typ-2 ska värdena ligga under 55 

mmol/mol, vilket är 6 procent (a.a).  

Lindholm (2010) beskriver typ-2 diabetes som en svårupptäckt sjukdom och när patienter fått 

sin diagnos har de ofta redan drabbats av komplikationer, makroangiopati är särskilt 

förekommande. Makroangiopati beskrivs av Nilsson (2010) som det plack vilket bildas i 

stora och medelstora artärer. Det liknar det plack som uppträder hos andra patienter utan 

diabetes, men för personer med diabetes går utvecklingen snabbare och komplikationsrisken 

är större. Dessa artärförträngningar leder till en påverkan på njurar, ögon och nervsystemet, 

samt en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och fotsår orsakade av 

diabeteskomplikationer. 

Diabetes typ-2 kan behandlas med kost, motion, tabletter eller insulinbehandling (Alvarsson 

et al., 2010). Insulinbehandlingen sätts in om tabletter inte gett tillräcklig effekt på 

blodsockervärdena för patienten. I Sverige behandlas nästan hälften av alla patienter med typ-

2 diabetes med insulin. (a.a.).  

Kostens betydelse i ett historiskt perspektiv för personer med diabetes 

Agardh och Berne (2010) beskriver att diabetes står omskrivet redan 1500 år före Kristus. 

Det var inte förrän 1674 som engelsmannen Tomas Willis gav sjukdomen sitt fullständiga 

namn diabetes mellitus. Vid denna tid hade de en symtombild över sjukdomen och kunde 

sätta en klar diagnos på patienterna. Redan på 1600-talet provade Willis olika dieter på 

diabetes typ-2 patienter och han kom fram till att en kolhydratfattig kost var den kostvariant 
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som patienterna mådde bäst av. Den enda behandlingen som fungerade vid den här tiden var 

olika former av dieter (a.a.). Lindholm (2010) beskriver kirurgen John Rollos kost som den 

första bättre fungerande. Rollo kom fram till att glukos bildades i magen från grönsaker och 

byggde därför sin kost framför allt av kött och fett. Denna kost var den enda som fungerade 

fram till dess att insulinet började användas 1921 (a.a.). Under de senaste decennierna har 

personer med diabetes däremot övergått till att äta en mer fettsnål kost (Agardh & Berne, 

2010).   

Kostrekommendationer för personer med diabetes typ-2 

Det finns i nuläget inga tydliga nationella riktlinjer för vad en person med typ-2 diabetes ska 

äta. I den senaste rapporten av Socialstyrelsen (2011) rekommenderas fyra olika dieter som 

har god inverkan på sjukdomen. De dieter som rekommenderas är traditionell diabeteskost, 

måttlig låg-kolhydratkost, medelhavskost och traditionell diabeteskost med lågt glykemiskt 

index [GI]. Traditionell diabeteskost är den kost alla svenskar med diabetes typ-2 

rekommenderas äta enligt de svenska näringsrekommendationerna. I denna kost är 

rekommendationerna 500 gram frukt och grönt per dag, fisk två till tre gånger i veckan, 

livsmedel med ett högt fiberintag och en måttlig konsumtion av alkohol. Socialstyrelsens 

definition av en måttlig låg-kolhydratkost är en kost som främst innehåller kött, fisk, skaldjur, 

ägg, grönsaker, baljväxter och fett från olivolja och smör. Kosten innehåller även små 

mängder bröd, rotfrukter, ris och socker. Kolhydraterna står för 30-40 % av det dagliga 

energiintaget. En medelhavskost består av mycket frukt, mer olivolja i maten, baljväxter, 

grönsaker, fisk, nötter och en mindre del rött kött. Små mängder alkohol konsumeras nästan 

dagligen, men i mindre mängder än vad svenskar brukar dricka. En traditionell diabeteskost 

med lågt GI innehåller livsmedel med ett lägre glykemiskt index, dvs. livsmedel som 

långsamt höjer blodsockret. Med denna kost är rekommendationerna att äta livsmedel såsom 

bönor, linser, fullkornspasta, ris, korngryn och bulgur. Det rekommenderas även att äta 

mycket frukt och grönsaker med lågt GI, annars skiljer denna kost sig inte från en vanlig 

traditionell diabeteskost (a.a.). Det finns idag olika definitioner av vad en låg-kolhydratkost 

är. Socialstyrelsen (2011) definierar en extrem låg-kolhydratkost där det dagliga intaget av 

kolhydrater står för 10 till 20 procent och utgörs av främst ägg, kött, grönsaker och ost. 

Livsmedelsverket (2013) definierar en låg-kolhydratkost som en kraftig begränsning av 

kolhydrater där det dagliga intaget består av 20 till 30 gram kolhydrater.    



   8 

Kvinnor och mäns upplevelser av att leva med diabetes typ-2 

Studien av Mathew, Gucciardi, De Melo och Barata (2012) syftade till att bättre förstå 

skillnaderna i egenvården av diabetes och de speciella behov och utmaningar män och 

kvinnor som lever med typ-2 diabetes ställs inför. I resultatet visade det sig att män med 

diabetes typ-2 inte var lika öppna med sin sjukdom i jämförelse med kvinnorna, vissa av 

männen i studien höll till och med sin sjukdom hemlig. Männen som medverkade i studien 

fick däremot mer stöd av sin partner än vad kvinnorna fick. Kvinnorna fick istället stöd från 

kvinnliga familjemedlemmar och väninnor. Flera kvinnor berättade att de inte lät sin 

diabeteskost påverkar övriga familjemedlemmar och att de lagade ett mål till sin familj och 

ett annat till sig själva. Männen däremot berättade om hur deras fruar hjälpte dem och ofta 

lagade nyttig diabetesanpassad mat till hela familjen. Kvinnor fokuserade mer på 

kostrekommendationer än männen. Studien ansåg att undervisning av kosthållning skulle 

vara en bra egenvårdsstrategi. Det finns olika behov för kvinnor och män när det gäller 

egenvård av diabetes vilket måste tas hänsyn till i frågan om vård, rådgivning och stöd (a.a). 

I en studie av Sarkadi och Rosenqvist (2002) intervjuades kvinnor med diabetes typ-2. Syftet 

med studien var att utveckla en modell för hälso- och sjukvården. Genom modellen skulle det 

vara möjligt att bedöma och hjälpa till att ta itu med de konflikter och hinder som kan uppstå 

när det planeras för egenvård. Studien kom fram till att deltagarna inte hann med sina 

egenvårdsaktiviteter på grund av tidsbrist, vilket i sin tur ledde till stress. Det är därför viktigt 

att göra kvinnor medvetna om de sociala krav som baserats på traditionella könsroller. Men 

även att ge dem de nödvändiga resurserna för att klara av egenvårdaktiviteter. Detta skulle 

vara ett sätt att stärka kvinnors ställning och främja en mer effektiv egenvård för kvinnor med 

typ-2 diabetes. 

Whittemore, D’Eramo och Grey (2005) har gjort en studie om kvinnors upplevelser av 

egenvård vid diabetes typ-2. I studien beskrivs hur ett bättre självförtroende och mer stöd 

skulle förbättra deras egenvård och metaboliska kontroll (a.a.). De tre studierna visar på att 

kvinnor inte får tillräckligt med stöd från sin partner och har sociala krav som gör att de 

försämrar förmågan till att utöva egenvårdsaktiviteter. En åtgärd som nämns i Mathews et al. 

(2012) studie är att sjukvården ska ge stöd och rådgivning till kvinnorna då de inte får lika 

mycket stöd hemifrån som männen.  

Sjuksköterskors roll i patientundervisning 

I Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står det att de ska ge stöd, 

vägledning, aktivt förebygga hälsorisker och motivera till förbättrade livsstilsfaktorer vid 
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behov för patienterna. Patientundervisning för förbättrad hälsa ska ges i grupp eller 

individuellt. Med patientundervisning menas att vårdpersonal informerar och utbildar 

patienter om olika saker relaterade till deras hälsa och ohälsa (Klang Söderkvist, 2008). 

Patientundervisning är en del i omvårdnaden och målet med undervisningen är att hjälpa 

patienterna i att förbättra sin egen hälsa. Patienternas förmåga och resurser till egenvård ska 

sjuksköterskor identifiera och värdera (Socialstyrelsen, 2005).  

Sjuksköterskor ska enligt SSF (2012) sträva efter att patienterna är delaktiga i sin vård och 

behandling. Omvårdnadens fokus ska enligt SSF (2008) läggas på att skapa en relation 

mellan vårdare och patienterna. I dessa typer av relationer blir det oftast ett maktförhållande, 

därför måste sjuksköterskor sträva efter att vårdtagarens integritet, autonomi och värdighet 

inte kränks. Sjuksköterskor ska i sitt vårdande av patienter använda sina kunskaper om hur 

patienter kan påverka sin sjukdom, behandling och sätt att leva. Målet i omvårdnaden ska 

vara att patienterna känner en upplevelse av hälsa. I en studie av Daly, Warshaw, Pastors, 

Franz, och Arnold (2003) beskrivs sjuksköterskors möjlighet att göra skillnad i omvårdnaden 

och hanteringen av behandlingen av personer med diabetes typ-2. Detta är något som 

sjuksköterskor i framtiden dagligen kommer att möta både bland barn och vuxna då diabetes 

typ-2 ökar kraftigt. Sjuksköterskor kan fungera som förebilder och kan utbilda sina kollegor i 

hur de ska lära ut aktuella kostråd, vikten av livsstilsförändringar och hur livsstilsförändringar 

följs upp hos personer med typ-2 diabetes. 

SSF (2010) menar att omvårdnadsforskning främst bör fokusera på kunskapen om 

hälsofrämjande åtgärder för att förbättra, utveckla och bevara hälsa, men även hur lidande 

bäst kan lindras. Resultatet av forskningen ska bidra till att motverka ojämlikhet i hälsa, kön, 

etnicitet och socioekonomiska faktorer. Speciellt ojämlikheter mellan könen beskriver SSF 

(2008) som ett problem som behöver uppmärksammas inom hälso- och sjukvården. Kvinnor 

och män bemöts och behandlas inte alltid lika inom vården eftersom det finns omedvetna 

föreställningar om hur de båda könen ska vara, så kallad genusbias. Dessa föreställningar 

leder till att både kvinnor och män vid olika tillfällen får sämre vård, de får vård som inte är 

anpassad till den unika patienten och dennes behov.     

Upplevelsen av livskvalitet 

Birkler (2007) beskriver att livskvalitet är en upplevelse av välbefinnande som är unik för 

varje enskild individ. Eftersom livskvaliteten är unik för olika individer måste vårdpersonalen 

betrakta den utifrån varje patient. Sjuksköterskor ska därför se efter vad patienterna menar 

med livskvalitet innan de börjar tala om levnadsvanor som patienten kan förändra. Om de 
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känner en högre grad av välbefinnande vid intag av exempelvis sötsaker ska sjuksköterskor 

respektera det. Birkler skiljer mellan subjektiv och objektiv livskvalitet. Den subjektiva 

livskvaliteten är relaterad till upplevelsen av välbefinnande. Den objektiva livskvaliteten 

handlar mer om det kroppsliga och om materiella ting. Att ha en god objektiv livskvalitet 

innebär att vara frisk och ha de materiella ting som behövs för att kunna leva. Sjuksköterskor 

ska fokusera på patientens subjektiva hälsa och att materiell tillfredställelse inte innebär att 

patienten har en känsla av god livskvalitet (a.a.). Vijan et al. (2005) beskriver i sin studie att 

deltagarna kände en minskad livskvalitet när de följde en diabetesanpassad kost. Det som 

deltagarna ansåg vara den största påverkan på livskvaliteten var svårigheter som kan uppstå 

under semestern eller vid sociala tillfällen. Men även att inte tycka om maten, svårigheter 

med att följa strikta tider för måltider och känslomässiga uppfattningar av att följa en kost 

upplevde deltagarna gav en minskad livskvalitet (a.a.). 

Egenvård enligt Orem  

Enligt Dorothea Orem (Cavanagh, 1991) är egenvård personers förmåga till att hantera 

dagliga aktiviteter som behövs för att leva och överleva. Egenvård är utförandet av dagliga 

aktiviteter som patienten själv skapar och utför för att bevara liv, hälsa och välmående. En del 

av egenvården är kosthållning som sjuksköterskor kan hjälpa patienter med genom att stödja 

och motivera patienter. Då denna egenvårdsteori behandlar kosthållning och hur 

sjuksköterskor kan hjälpa patienter till att främja sin egenvård har denna teori valts som 

teoretisk referensram i föreliggande studie. Orems egenvårdsteori delas upp i fem kategorier 

som sjuksköterskor kan arbeta med för att hjälpa patienterna: att agera och göra saker för 

patienter, stödja dem både psykiskt och fysiskt, lära ut, vägleda och styra patienter samt att 

erbjuda en bra miljö där omvårdnad kan ges och patienters förmåga till egenvård kan 

utvecklas. 

Sjuksköterskor ska lära patienter om egenvård och det krävs då att de har kunskaper och 

kompetens de kan använda för patienterna. Sjuksköterskor ska beskriva och förklara 

patienters egenvårdsbehov, metoder och tillvägagångssätt för behandling som kan krävas för 

egenvården. De ska även hitta sätt att förbättra patienters egenvård och finna lösningar när 

patienters förmåga till egenvård har begränsningar. Cavanagh (1991) beskriver vidare att 

sjuksköterskor enligt Orems egenvårdteori ska identifiera patienters nuvarande grad av 

egenvård, se patienters begränsningar och förmågor till att öka sin egenvård. Alla patienter 

har olika utgångslägen till hur mycket de kan och är motiverade till att förbättra i sin 

egenvård och det måste sjuksköterskor vara medvetna om. De ska även fastställa patienters 

kunskaper, förmågor och motivation för att förändra sin egenvård samt se vilken potential till 



   11 

framtida förbättring av egenvården patienter har. När patienter och sjuksköterskor ses för att 

diskutera patienters egenvård kan mål sättas upp för hur patienter ska kunna öka sin egenvård 

och sjuksköterskor ska stödja patienters egen beslutsförmåga i relation till patienters 

omvårdnad. Sjuksköterskor ska hitta bra metoder för att förbättra patienters bristande 

egenvård.   
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PROBLEMFORMULERING 

Diabetes typ-2 är en av Sveriges största folksjukdomar. När insulinet började användas som 

behandlingsmetod flyttades fokusen i behandling från kosten till medicinen. Det saknas 

riktlinjer om hur och vad sjuksköterskor kan göra för att främja en god kosthållning. I  

nuläget rekommenderar Socialstyrelsen fyra olika kosttyper för personer med diabetes typ-2. 

Den så kallade extrema låg-kolhydratkosten rekommenderar Socialstyrelsen inte då de anser 

att det ännu inte finns tillräckligt mycket forskning om att kosten fungerar. Studien är 

angelägen att genomföras då det saknas kunskap om hur kostrådgivning och hälsofrämjande 

omvårdnad kan kombineras.  

SYFTE 

Syftet är att belysa vad och hur sjuksköterskor kan göra för att främja en god kosthållning för 

patienter med diabetes typ-2. 
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METOD 

Design 

Studien är en allmän litteraturstudie som enligt Forsberg och Wengström (2013) baseras på 

vetenskapliga artiklar inom ett utvalt område. Att göra detta beskriver Friberg (2012) som att 

lyfta fram de problem och kunskapsläget som finns inom sjuksköterskors arbetsområden.  

Föreliggande studie har tagit reda på förekommande forskning på området för att se vad som 

tidigare studerats. Detta har resulterat i att både kvantitativ och kvalitativ forskning har 

inkluderats i analysen.   

Urval 

Datainsamlingen har skett genom tio sökningar i databaserna Academic search elite, 

CINAHL with full text, Swemed+ och PubMed. Av dessa tio sökningar var det fyra 

sökningar som ledde till att studier inkluderades i föreliggande studie. Vid sökningarna fanns 

fyra av studierna i flera databaser, så kallade dubbletter.  

De sökord som använts vid sökningarna har varit low-carbohydrate, diabetes, primary care, 

diet, Orem, support, nurs*, nurse, Sweden, type 2 diabetes, self-care, women, diabetes type-2, 

etiology och diabetes mellitus type-2. Att trunkera sökordet nurs med en asterisk i slutet 

gjordes för att täcka in olika varianter av detta begrepp och för att få en bredare sökning 

(Forsberg & Wengström, 2013). Mellan sökorden användes den booleska operatorn AND för 

att alla sökorden i de olika sökningarna skulle återfinnas i studierna. Detta gjordes för att 

begränsa sökningarna och antalet sökträffar (a.a.). I tabell 1 visas en mer detaljerad 

redogörelse för hur sökningarna har gått till. 

Vid urvalet av artiklar till studien har inklusions- och exklusionskriterier använts för att 

utesluta de studier som inte var relevanta i relation till syftet. De inklusionskriterier som 

användes i urvalet var att deltagarna skulle vara över 18 år, studierna skulle vara ”peer 

reviewed”, etiskt granskade och att studiernas referenser fanns tillgängliga. De skulle även 

vara publicerade mellan år 2000-2013 för att vara så aktuella och uppdaterade som möjligt. 

De exklusionskriterier som funnits under urvalet var att exkludera studier skrivna på annat 

språk än svenska eller engelska, studier med få deltagare, som pågick under för kort tid och 

deltagare med diabetes typ-1. De studier som inkluderades uppfyllde de inklusionskriterier 

som valts och de som exkluderades hade inte en tillräcklig hög kvalitet och relevans för att 

inkluderas i resultatet. Andra studier som exkluderades var skrivna på andra språk än svenska 
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och engelska och hade för få deltagare. Studierna om en låg-kolhydratkost skulle pågå under 

minst tre månader eftersom de annars blev svåra att jämföra med längre studier.  

Datainsamlingsmetod  

Processen för att leta rätt på studier gjordes efter Polit och Becks (2010) hänvisningar med ett 

antal olika steg. Först valdes vilka databaser som skulle användas, då alla studenter på Röda 

korsets högskola har tillgång till EBSCO valdes denna databas främst att användas. I EBSCO 

finns ett flertal användbara databaser inom sjukvårdsområdet. Dessa databaser 

kompletterades med Pubmed för att hitta fler studier. Sedan undersöktes vilka sökord som 

gav rätt typ av resultat. Sedan kombinerades flera sökord, om det blev flera tusen träffar lades 

flera sökord till för att göra sökningen mer överskådlig. När sökningen begränsats lästes alla 

titlar och när titeln passade för syftet lästes även abstract. För att gå från att läsa abstract till 

att läsa hela studier krävdes att innehållet stämde överens med de valda inklusions- och 

exklusionskriterierna och att studiernas ämne gick att koppla till föreliggande studies syfte. 

När studierna lästes inkluderades de studier som stämde bäst in på föreliggande studies syfte 

och höll en god kvalitet. När man skriver en litteraturstudie ska man enligt Polit och Beck 

främst använda primärkällor så för resultatet inkluderades enbart primärkällor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   15 

Tabell 1 

 
Datum Databas Begränsning Sökord  Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

2013-04-04 Academic 

search elite 

Tid: 2001 – 

2013 

Peer reviewed 

Full text 

Diabetes AND 

low carbohydrate 

49 12 10 5 (1*) 

2013-04-04 CINAHL 

with full text 

Tid: 2004 – 

2011 

Full text 

Diabetes AND 

low carbohydrate 

18 4 3 0 

2013-04-05 Academic 

search elite 

Tid: 2000-2012 

Full text 

Diabetes AND 

primary care 

AND diet 

76 20 13 3 (2*) 

2013-04-05 PubMed Tid: 2003-2013 

Full text 

Diabetes AND 

low-

carbohydrate 

69 13 7 1 

2013-04-11 

 

 

Academic 

search elite 

 

 

Tid: 2000-2012 

 

Full text 

Support AND 

diet AND 

diabetes AND 

nurs* 

 

29 7 

 

 

2 0 

2013-04-11 Academic 

search elite 

Tid: 2003-2011 

Peer reviewed 

Full text 

Diabetes 

AND nurse AND 

diet AND 

Sweden 

3 1 1 0 

2013-04-12 CINAHL 

with full text 

Tid: 2000-2013 

Full text 

Type 2 diabetes 

AND self-care 

AND women 

21 2 1 0 

2013-04-15 Academic 

search elite 

Tid: 2007-2010 

Full text 

Diabetes typ-2 

AND 

 etiology 

2 2 1 0 

2013-04-16 Swemed+ Tid:2002-2013 

Peer reviewed 

Full text 

Diabetes mellitus 

type 2 AND diet 

88 4 1 0 

2013-04-17 Academic 

search elite 

Tid: 2000-2013 

Full text 

Diabetes AND 

Nurs* AND 

support AND 

diet 

71 5 1 1 (1*) 

Summa artiklar:    426 70 40 10 

*Dubbletter mellan sökningar, dvs. antal träffar som redan fanns i tidigare sökning 
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Dataanalys  

Data från studierna har analyserats enligt Fribergs (2012) dataanalys. Det första steget i 

analysen var att noggrant läsa igenom de studier som valdes ut till att användas i föreliggande 

studie för att skapa en helhetsbild över innehållet. Sedan söktes det efter likheter och 

skillnader bland studierna. Dels söktes det efter studier om låg-kolhydratkost och dels om hur 

sjuksköterskors kan främja patienters egenvård. I de studier om låg-kolhydratkost som 

analyserades försökte uppsatsförfattarna söka likheter och samband i studiernas utföranden. 

En likhet vi kunde se i flertalet av studierna om låg-kolhydratkost var att de mätte HbA1c och 

kroppsvikt vid flera tillfällen. Vid en av sökningarna användes sökordet Women för att få 

fram studier om kvinnors upplevelser av egenvård och stöd. Detta gjordes för att se likheter 

och skillnader mellan könen. Det tredje steget i analysen var att studierna sammanställdes i en 

litteraturmatris (Bilaga 1) av Willman et al. (2006) där studierna delades upp och 

sammanfattades. Sedan gjordes en sammanställning där resultatet delades in i två kategorier, 

hur sjuksköterskor kan främja god kosthållning och vilken kost sjuksköterskor kan använda 

för att främja en god kosthållning.  Kategorierna arbetades fram utifrån syftet om hur och vad 

sjuksköterskor ska göra för att främja en god kosthållning för personer med diabetes typ-2. 

Detta gjordes genom att jämföra och välja ut det som varje studie handlade om som 

behandlade syftet. Utifrån de två kategorierna sorterades sedan data som handlade om samma 

sak under åtta underkategorier för att göra resultatet mer överskådligt.  
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ETISKA ASPEKTER  

Polit och Beck (2010) beskriver att etiska principer kan delas in i tre huvudområden: 

fördelaktighet, respekt för den mänskliga värdigheten och rättvisa. Fördelaktigheten är till för 

att forskarna till studierna ska minimera skador och istället maximera fördelarna för 

studiernas deltagare. Forskarna till studierna måste, som en del av den mänskliga värdigheten 

behandla deltagarna som autonoma individer och låta deltagarna välja om de vill delta i 

studien. Deltagarna har även har rätt till att avbryta sin medverkan i studien, att ifrågasätta 

och avstå från att uppge information. När det gäller rättvisa har deltagarna rätt till en rättvis 

behandling och har rätten till integritet. Hänsyn ska även tas till deltagarnas livsstil, kulturella 

bakgrunder, trosuppfattning och vanor (a.a). Av studierna som inkluderats i föreliggande 

studie är alla studier förutom två godkända av en etisk kommitté och det bör studierna vara 

enligt Forsberg och Wengström (2013). De två studier som ej var godkända av en etisk 

kommitté förde ett etiskt resonemang och granskades utifrån de tre etiska principer som Polit 

och Beck (2010) beskrivit. Efter att studierna granskats var de etiskt godtagbara att ha med i 

föreliggande studie.  

När alla studier till resultatet var inkluderade sammanfattades studierna på svenska för att 

göra det mer överskådligt. Översättningen till svenska kan ha lett till att feltolkningar av 

studierna har gjorts. För att minimera detta har lexikon använts och svårtolkade meningar har 

lästs och tolkats upprepade gånger. 
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Hur sjuksköterskor kan främja god 

kosthållning 

Sjuksköterskors behov av att öka sin kunskap för att främja 
patienternas kosthållning 

 

Hur sjuksköterskor kan hjälpa patienter till att öka insikten i 
sin hälsa 

 

Sjuksköterskors stöd till patienter för att främja deras 
kosthållning 

 

Patientundervisning för att främja patienternas kosthållning 
 

Vilken kost sjuksköterskor kan använda 

för att främja en god kosthållning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg-kolhydratkost för att främja en god kosthållning 

 

 

 

 

Jämförelse av låg-kolhydratkost och andra kosttyper 

 

HbA1c-värdets påverkan vid en låg-kolhydratkost 

Viktens påverkan vid en låg-kolhydratkost 

RESULTAT 

I resultatet presenteras de 10 studiers resultat som lästs. Resultatet delades in i två kategorier 

hur sjuksköterskor kan främja god kosthållning och vilken kost sjuksköterskor kan använda 

för att främja en god kosthållning. Till båda kategorierna har fyra subkategorier arbetats 

fram. Kategorierna redovisas i nedanstående figur. 
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Hur sjuksköterskor kan främja god kosthållning 

Sjuksköterskors behov av att öka sin kunskap för att främja patienternas kosthållning 

Sjuksköterskor upplevde att deras brist på kunskap och tid var orsaken till att de inte kunde 

ge patienterna adekvat kostrådgivning (Jansink, Braspenning, van der Wejden, Elwyn & 

Grol, 2010). De upplevde att de saknade kunskaper om fysisk aktivitet och rökstopp, men 

framförallt hade de bristande kunskaper om vilka specifika kostråd de skulle ge patienterna. 

Sjuksköterskorna ansåg att det är dietisters uppgifter att ge patienter kostråd. Då det fanns 

patienter som önskade få kostrådgivning av sjuksköterskor upplevde de sig tvungna till att 

ge patienterna kostråd. De ansåg att de inte hade tillräckliga kunskaper för att ge patienterna 

en konkret och strukturerad plan för vilka kostråd de kunde rekommendera. Men även att 

de hade svårigheter i att ge patienterna råd på den nivån som de befann sig på.  

Vad sjuksköterskor upplever är att de behöver mer konkreta metoder för hur de ska öka 

patienternas förmåga att följa de rekommenderade livsstilsförändringarna (Jansink et al., 

2010). Men även att skapa förutsättningar för att använda dessa metoder i den dagliga 

omvårdnaden. Sjuksköterskor beskrev att de var villiga till att hjälpa denna patientgrupp 

med livsstilsförändringar, eftersom de ansåg att det är en viktig del av vården för dessa 

patienter.  

Hur sjuksköterskor kan hjälpa patienter till att öka insikten i sin hälsa 

Nagelkerk, Reick och Meeng (2006) och Jansink et al. (2010) beskriver att patienter med 

diabetes typ-2 saknar insikt i sin hälsa, livsstil, diabetes typ-2 och kosthållning. 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna hade en brist på insikt i deras livsstil och hälsa, 

men framförallt en kunskapsbrist om kostens inverkan på hälsan (Jansink et al., 2010). 

Deras brist på insikt i sin sjukdom beskriver Nagelkerk et al. (2006) som det svåraste 

hindret i egenvården. Det svåraste hindret i egenvården för patienterna var deras brist på 

kunskap och förståelse för en speciell kost, trots att de hade fått konsultation om kostråd. 

Denna kunskapsbrist orsakades av att råden de fick från vårdpersonal var för generella och 

inte anpassad för varje enskild individ. Denna brist på insikt ledde till att patienterna 

upplevde en frustration och hjälplöshet när de misslyckades med att sköta sin egenvård och 

hade svårigheter att hålla sina blodsockervärden stabila. Sjuksköterskorna upplevde att 

patienternas brist på motivation och disciplin var ett hinder för att bibehålla en mer 

hälsosam livsstil (Jansink et al., 2010). Detta gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de 

var tvungna att upprepade gånger ge samma råd om livsstilsförändringar till patienterna. De 

hade en liten tro till att patienterna skulle göra några livsstilsförändringar och detta gjorde 
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att sjuksköterskorna kände sig mycket maktlösa när patienterna inte uppnådde de mål som 

var satta. 

Sjuksköterskors stöd till patienter för att främja deras kosthållning 

Deltagarna i Nagelkerks et al. (2006) studie efterfrågade stöd och hjälp av vårdpersonal för 

att sköta sin egenvård. För att sjuksköterskor ska kunna stödja och hjälpa dem i sin egenvård 

måste de skapa en relation med patienterna. De ska tillsammans med patienter identifiera 

brister som de upplever med sin egenvård, inge stöd och försöka uppmuntra till en positiv 

attityd. När patienterna får ett gott stöd från vården och närstående får de en mer positiv 

inställning till sin sjukdom. Detta leder i sin tur till att högre mål med egenvården kan uppnås 

och att patienterna integrerar egenvården av diabetes typ-2 bättre i sin vardag. 

Sjuksköterskor upplevde att de saknade motivation till att ge patienterna stöd eftersom de 

hade låga förväntningar på att de skulle förändra sin livsstil och detta gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig maktlösa. De upplevde att de i sitt stöd till patienterna inte kunde 

begära för stora livsstilsförändringar, eftersom att detta kunde leda till att deras relation med 

patienten sattes på spel (Jansink et al., 2010). Deltagare i Nagelkerks et al. (2006) studie hade 

bytt vårdcentral för att finna vårdpersonal som gav dem rätt stöd till att göra 

livsstilsförändringar. Det som deltagarna värderade högst var en god relation till vårdpersonal 

som gav dem ett positivt stöd och hjälpte dem med egenvården. 

Patientundervisning för att främja patienternas kosthållning 

I en studie av Gorter et al. (2010) beskrivs patientundervisning i samband med de 

regelbundna kontrollerna på vårdcentral eller liknande klinik som en lösning till problemet 

med att patienter saknar en insikt i sin sjukdom. Denna undervisning ville patienterna främst 

att sjuksköterskor skulle hålla i där sjuksköterskorna skulle ställa frågor till dem om vad 

undervisningen främst skulle fokuseras på. Utifrån patienternas svar ska sjuksköterskor sedan 

göra en plan för vilka egenvårdsaktiviteter patienterna främst ska fokusera på. Undervisning 

om egenvårdsaktiviteter för patienter med diabetes typ-2 på vårdcentral har visat sig ge en 

positiv inverkan på att nå större mål med egenvården. Detta visas i Babwahs (2011) studie 

där deltagarna blev undervisade av sjuksköterskor och läkare under gruppmöten på 

vårdcentral. Under dessa möten fick deltagarna råd om fysisk aktivitet, undervisning om 

diabetes och ett individuellt kostprogram.  

Det är viktigt att gruppmöten har en bra utformning då patienter i Nagelkerks et al. (2006) 

studie upplevde att mötena var för långa, dyra och detaljerade. Detta ledde till att de hade 

svårigheter att förstå allt som diskuterades då det inte var relevant för deras 
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sjukdomssituation. De upplevde att gruppmöten inte var tillräckligt individuella för dem och 

deras behov. Under effektiva gruppmöten ska därför presentationer och skrivna material 

finnas till hand som är anpassade efter deltagarna. Detta ska användas som ett verktyg för att 

hjälpa och stödja patienterna i deras egenvård. När patienterna fick råd om specifika och 

koncisa kostråd kände de sig stärkta. Gruppledaren ska vara hjälpsam mot patienterna och 

föra diskussioner med dem om deras känslor om sjukdomsprocessen och hur de handskas 

med sin sjukdom (a.a). Under möten med sjuksköterskor och läkare där patienterna kunde 

beskriva sina problem, känslor och få kost och motionsråd ledde det i Babwahs (2011) studie 

fram till att patienterna kunde få en bättre kontroll på sitt blodsocker.     

Problem som kan uppstå i undervisningen av patienter är att det kan finnas språkförbistringar 

(Nagelkerk et al., 2006). Detta kan både ske för patienter från andra kulturer, men även hos 

patienter som har en låg förståelse och som lätt kan missförstå information som ges, vilket i 

sin tur kan inverka negativt på undervisningen. Det är viktigt att sjuksköterskor får patienter 

att känna sig delaktiga i sin vård när de får undervisning om kost, medicin och 

blodglukoskontroller.  

Vilken kost sjuksköterskor kan använda för att främja en god kosthållning 

Låg-kolhydratkost för att främja en god kosthållning 

Sex studier som inkluderats handlade om låg-kolhydratkost. Det som skiljde de olika 

studierna åt var låg-kolhydratkostens utformning, hur länge studierna höll på och om 

deltagarna rekommenderades att röra på sig. Alla deltagarna i studierna hade diabetes typ-2, 

förutom i Dyson, Beatty och Matthews (2007) studie där hälften av deltagarna inte hade 

sjukdomen. Alla studier hade restriktioner i antal gram kolhydrater deltagarna fick äta per 

dag. Deltagarna i studierna av Nielsen och Joensson (2008), Westman, Yancy, Mavropoulos, 

Marquart och McDuffie (2008) och Yancy, Foy, Chaleki, Vernon och Westman (2005) hade 

striktast kolhydratrestriktioner. Deltagarna i de studierna rekommenderades att hålla det 

dagliga intaget av kolhydrater under 20 gram. I en studie av Haimoto, Sasakabe, Wakai och 

Umegaki (2009) var upplägget lite annorlunda från de andra studierna. Deltagarna i denna 

studie skulle utesluta kolhydratrik mat vid två till tre mål om dagen. Deras deltagare 

rekommenderades därför att äta nästan 140 gram kolhydrater om dagen. Vi de målen när de 

åt låg-kolhydratkost hade de en lista med livsmedel de skulle undvika. På listan stod 

livsmedel såsom ris, bröd, spagetti, potatis, äpplen, päron, morötter, vin och öl. I studierna av 

Dyson et al. (2007), Westman et al. (2008 och) Yancy et al. (2008) fick deltagarna äta 

obegränsade mängder kött, fisk, skaldjur och ägg. De blev rekommenderade att äta grönsaker 
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med ett lågt innehåll av kolhydrater. I Dysons et al. studie skulle deltagarna även vara 

restriktiva med mättat fett. I Nielsen och Joenssons (2008) studie skulle kolhydraterna 

deltagarna åt komma från grönsaker, sallad och knäckebröd. I en studie av Daly et al. (2006) 

rekommenderades deltagarna att äta mindre mättat fett och salt, äta fet fisk två gånger i 

veckan och att äta fem portioner grönsaker och frukt med ett lågt innehåll kolhydrater. 

Studierna sträckte sig mellan 3 till 44 månader. 

I Nielsen och Joenssons (2008) studie framkom det att deltagarna som åt en låg-kolhydratkost 

kände att hunger var frånvarande under perioden de åt kosten och att hungern enbart kom 

tillbaka när de ökade mängden kolhydrater. 

Jämförelse av låg-kolhydratkost och andra kosttyper 

I alla studier förutom Haimotos et al. (2009) och Yancys et al. (2005) jämfördes låg-

kolhydratkosten med en annan kost. I studierna av Daly et al. (2006), Dyson et al. (2007), 

Nielsen och Joensson (2008) och Westman et al. (2008) fanns det då kontrollgrupper för att 

jämföra låg-kolhydratkosten med en annan kost. I Dalys et al.(2006) och Dysons et al. (2007) 

studie åt hälften av deltagarna en låg-fettkost. Låg-fettkosten innebar mindre portioner mat, 

ett lägre fettintag och mer frukt och grönsaker.  I Westmans et al. (2008) studie åt hälften av 

deltagarna en kost med lågt GI. Deltagarna som åt mat med lågt-GI fick äta mindre portioner 

och ca 55 % av det dagliga intaget skulle bestå av kolhydrater. I Nielsen och Joenssons 

(2008) studie åt kontrollgruppen utifrån de allmänna kostråden för personer med diabetes typ-

2. Dessa kostråd innebar också att ca 55 % av det dagliga energiintaget skulle bestå av 

kolhydrater, ett lägre fettintag och mer frukt och grönsaker. I de studier där låg-kolhydratkost 

jämfördes med en annan kost har låg-kolhydratkosten visat sig vara mer effektiv gällande att 

sänka HbA1c-värdena och gå ned i vikt. 

HbA1c-värdets påverkan vid en låg-kolhydratkost 

I samtliga studier där deltagarna åt en låg-kolhydratkost mättes deras långtidsblodsocker 

HbA1c och från utgångsläget fram till studiernas slut hade majoriteten av deltagarna sänkt 

sina HbA1c-värden. I alla studier mättes HbA1c under minst tre månaders tid. Som ett 

resultat av de sänkta HbA1c-värdena kunde majoriteten av studiernas deltagare sänka eller 

eliminera sina diabetesmediciner. I Dysons et al. (2007) studie beskrevs det inte ifall 

deltagarna med diabetes typ-2 hade kunnat sänka eller sluta med sina diabetesmediciner, att 

detta inte beskrevs kan vara för att hälften av deltagarna i studien inte hade diabetes typ-2. I 

Haimotos et al. (2009) studie sjönk deltagarnas HbA1c mest. Studien pågick under sex 
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månader och vid studiens start låg det genomsnittliga HbA1c-värdet på 10,9 %, vid slutet av 

studien hade värdet gått ned till 7,4 %. 

Viktens påverkan vid en låg-kolhydratkost 

Ett annat mätvärde som mättes i samtliga studier där deltagarna åt låg-kolhydratkost var 

deltagarnas vikt. I studien av Haimoto et al. (2009) redovisades dock bara kroppsvikten vid 

studiens start, men de mätte BMI under hela studiens gång. Deltagarna i studien hade dock 

sänkt sitt BMI från utgångsläget till slutet av studien. I alla studier utom Haimotos et al. 

studie (2009) rekryterades endast överviktiga deltagare tills studierna. Deltagarna i dessa 

studier hade en genomsnittlig vikt mellan ca 100 kg och 131 kg vid utgångsläget. Deltagarna 

i Haimotos et al. (2008) studie vägde omkring 40 kg mindre än deltagarna i de övriga 

studierna. Majoriteten av deltagarna i samtliga studier gick ned i vikt från studiernas start till 

slut efter att ha ätit en låg-kolhydratkost, i genomsnitt gick de ungefär ner 10 kg.  

Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis visar studierna att det hos personer med diabetes typ-2 och 

sjuksköterskor finns en brist på kunskap om sjukdomen. Denna brist på kunskap gör att 

sjuksköterskor ansåg att de inte kunde ge patienterna adekvat kostrådgivning. När patienter 

får ett gott stöd från närstående och vårdpersonal uppnår de större mål med sin egenvård. Det 

är även viktigt att patienterna får undervisning som är anpassade utifrån den enskilde 

individen. I de studier där deltagarna åt en låg-kolhydratkost framkom det att HbA1c och 

kroppsvikt sjönk. Majoriteten av deltagarna som åt en låg-kolhydratkost kunde sänka eller 

eliminera sina diabetesmediciner. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Det fanns många studier kring låg-kolhydratkost och diabetes typ-2, men färre studier om hur 

sjuksköterskor kan tillämpa kostförändringar för personer med diabetes typ-2. I föreliggande 

studie har två kategorier arbetats fram, dessa är hur sjuksköterskor kan främja god 

kosthållning och vilken kost sjuksköterskor kan använda för att främja en god kosthållning. 

De studier som funnits har varit på engelska och vetenskapligt granskade. Eftersom 

uppsatsförfattarna har svenska som förstaspråk fanns det en risk för feltolkning när studierna 

sammanfattades och sedan översattes på svenska. Studierna har granskats noga och vid 

svårtolkade meningar har lexikon använts, dettas för att minimera risken för feltolkning. 

Endast studier som varit vetenskapligt granskade har inkluderats i föreliggande studie då 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver att risken annars är stor för att felaktiga slutsatser 

dras.  

För att hitta studier som passade ämnesområdet användes inklusion- och exklusionskriterier. 

Dessa valdes för att specificera sökningarna till att hitta artiklar vars ämnen och innehåll gick 

att jämföra med varandra. De kriterier som valdes hjälpte till att sortera bort studier som ej 

var relevanta att tas med i föreliggande studie. Ett av inklusionskriterierna var att studierna 

skulle vara publicerade mellan 2000-2013, detta för att forskning är en föränderlig process 

som ständigt utvecklas (Forsberg & Wengström, 2013). Enligt Polit och Beck (2010) ska 

primära källor främst användas då de har gjort forskningen själva och inte summerat andra 

studiers forskning. Därför användes enbart primära källor till resultatet för att få ett så korrekt 

resultat som möjligt. Ett problem med litteraturstudier är nämligen att studiernas resultat som 

tolkats kan ha misstolkats i processen när studierna granskades och analyserades (Polit och 

Beck). Studier med för få deltagare har exkluderats eftersom risken för att felaktiga slutsatser 

dras blir högre vid lågt deltagarantal. Även studier om en låg-kolhydratkost utan deltagare 

med diabetes typ-2 exkluderades. Vid sökningen av studier fanns det en risk att urvalet blev 

selektivt då studier som stött den egna synvinkeln kan ha valts och även att författarnas 

förförståelse påverkat sökningar (Forsberg & Wengström, 2013). Därför har fyra studier valts 

som jämför låg-kolhydratkost med en annan kost. Detta har gjorts för att få ett större urval 

och minska risken för att studiens resultat blir selektivt. Studier om egenvård har inkluderats i 

föreliggande studie, dessa har både sjuksköterskor och patienters perspektiv på hur 

egenvården kan förbättras. Detta ger ett nyanserat perspektiv då både sjuksköterskor och 

patienter ger sin syn på situationen om patienternas egenvård.  
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Majoriteten av deltagarna i alla inkluderade studier har diabetes typ-2 så resultatet i 

föreliggande studie skulle inte kunna överföras på människor utan diabetes (Polit och Beck, 

2010). I studierna som inkluderades i resultatet var majoriteten av deltagarna kvinnor. I alla 

studier utom Jansinks et al. (2010) fanns det manliga deltagare. I studierna av Yancy et al. 

(2005) och Gorter et al. (2010) var dock majoriteten av deltagarna män. Trots en majoritet av 

kvinnor var resultaten i studierna relativt lika så denna majoritet tros ej ha påverkat 

föreliggande studies resultat. Då kvinnor var överrepresenterade i studierna anses 

föreliggande studies resultat vara mer överförbart på kvinnor i västvärlden med diabetes. 

De länder studierna utfördes i var Sverige, Nederländerna, USA, Storbritannien, Trinidad och 

Tobago och Japan. Alla dessa länder förutom Trinidad och Tobago är exempel på 

högutvecklade länder. Sjukvårdsystemen i dessa länder ser alla olika ut, men studiernas 

resultat har trots detta varit relativt. Eftersom de flesta studierna utfördes i västvärlden gör det 

att studiens resultat blir svårt att överföra till länder med andra kulturer än de som finns i 

västvärlden (Polit och Beck, 2010). Åldersspannet i studierna var från 18 år och uppåt, därför 

anses studiens resultat vara applicerbart på vuxna med diabetes typ-2. 

För att få fram de tio studierna till resultatet användes sökorden low-carbohydrate, diabetes, 

primary care, diet, Orem, support, nurs*, nurse, Sweden, type 2 diabetes, self-care, woman, 

diabetes type-2, etiology och diabetes mellitus type-2. Studierna om låg-kolhydratkost var 

uppbyggda på liknande vis, vilket förenklade processen att jämföra deras resultat. Studierna 

som berörde egenvården valdes utifrån deras olikheter. Detta gjordes för att både ge 

sjuksköterskors och patienters syn på brister och de förändringar som kan göras inom hälso- 

och sjukvården för att förbättra egenvården. I studierna med kontrollgrupper har deltagarna 

slumpmässigt valts in i interventionsgrupper eller kontrollgrupper. Det har inte varit några 

signifikanta skillnader på deltagarna i de olika grupperna då ett slumpmässigt urval har gjorts. 

Detta beskriver Forsberg och Wengström (2013) minskar risken för att systematiska fel görs, 

så kallat bias. Ett exempel på detta är om alla personer utan diabetes hamnar i 

kontrollgruppen och de med diabetes i interventionsgruppen. Svagheter med datainsamlingen 

var att det fanns få studier om hur sjuksköterskor kan främja patienters egenvård och då 

speciellt om kost som egenvårdsmetod. Detta försvårade sökprocessen då det var svårt att 

hitta rätt sökord för att få fram önskade sökningar. Ytterligare en svaghet som fanns var att 

studierna om en låg-kolhydratkost inte sträckte sig över en längre tidsperiod. Det är därför 

svårt att veta om denna kost kan komma att ge komplikationer längre fram i tiden. I ett längre 

perspektiv är det svårt att säga vilka komplikationer som kan föreligga då forskning om låg-

kolhydratkost är ett relativt nytt ämne. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie är att belysa vad och hur sjuksköterskor kan göra för att 

främja en god kosthållning för patienter med diabetes typ-2.  Sammanfattningsvis kom 

studierna fram till att det finns en otillräcklig kunskap om diabetes typ-2 hos både 

sjuksköterskor och patienter. Brist på kunskaper ansåg sjuksköterskor ledde till att de inte 

kunde ge patienterna med diabetes typ-2 adekvat kostrådgivning. När patienter får gott stöd 

från närstående och vårdpersonal uppnår de större mål med sin egenvård. Det är även viktigt 

att patienterna får undervisning som är anpassade utifrån den enskilde individen. Resultatet 

visade också att i studier där deltagarna följt en låg-kolhydratkost under minst en 3-månaders 

period sjönk HbA1c och kroppsvikt. I de studier där låg-kolhydratkost jämförts med en annan 

kost har låg-kolhydratkosten visat sig vara mer effektiv gällande att sänka HbA1c-värdena 

och gå ned i vikt. Majoriteten av deltagarna har kunnat sänka eller eliminera sina 

diabetesmediciner. I resultatdiskussionen diskuteras fynden från resultatet utifrån de två 

kategorierna hur sjuksköterskor kan främja god kosthållning och vilken kost sjuksköterskor 

kan använda för att främja en god kosthållning. 

Hur sjuksköterskor kan främja god kosthållning 

I resultatet framkom det att både patienter med diabetes typ-2 och sjuksköterskor upplever att 

de inte har tillräckliga kunskaper om sjukdomen och att detta blir ett hinder i egenvården. I 

studierna visade det sig att sjuksköterskor kände att deras brist på kunskap om diabetes typ-2 

ledde till att de inte kunde ge patienterna adekvat kostrådgivning. Enligt Orem ska 

sjuksköterskor besitta en kompetens och kunskap som krävs för att lära ut egenvård till 

patienter (Cavanagh, 1991). Dessa kunskaper behöver de ha för att kunna lära ut kunskap till 

patienterna så de kan vägleda dem till en välfungerande egenvård.  

I resultatet beskrivs att patienterna saknade insikt i sin egen hälsa, livsstil, diabetes typ-2 och 

kosthållning. Patienterna upplevde att de råd som gavs inte var individuellt anpassade. Trots 

att patienterna fått konsultation om kostråd förstod de inte innebörden av den specifika kosten 

och de upplevde fortfarande en brist på kunskap (Nagelkerk et al., 2006; Jansink et al. 2010). 

Detta kan vara anledningen till att sjuksköterskorna upplevde att patienterna var omotiverade 

och att de vid upprepade tillfällen försökte föra fram samma budskap utan att större 

livsstilsförändringar skedde (Jansink et al., 2010). En orsak till detta problem kan vara att 

sjuksköterskorna inte anpassat undervisningen för patienterna så att de missförstått 

informationen. Detta kan i sin tur lett till en negativ inverkan på undervisningen och att 

kostråd inte har följts (Nagelkerk et al., 2006).  
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När patienter får ett gott stöd från vården och närstående visade resultatet att en bättre 

framgång med egenvården kan uppnås och inställningen till sjukdomen blev mer positiv. När 

de får detta stöd har det visat sig att bättre resultat med egenvården kan uppnås och 

patienterna har bättre kunnat integrera egenvården av sjukdomen i sin vardag. Detta har även 

visats i en studie av Schiøtz, Bøgelund, Almdal, Jensen och Willaing (2012) där det framkom 

att deltagare med diabetes typ-2 som ofta träffade vänner och familj hade en bättre förmåga 

till att ta hand om sin egenvård. Enligt SSF (2008) är stöd en viktigt del för att lyckas 

förbättra egenvården och integrera den i sin vardag. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska 

sjuksköterskor ge stöd, vägledning och aktivt förebygga hälsorisker eller motivera till 

förbättrade livsstilsfaktorer om patienterna är i behov av detta. Orems egenvårdsteori delas 

upp i fem kategorier som sjuksköterskor kan arbeta med för att främja patienternas egenvård: 

att agera och göra saker för patienter, stödja dem både psykiskt och fysiskt, lära ut, vägleda 

och styra patienter samt att erbjuda en bra omvårdnadsmiljö där patienters förmåga till 

egenvård kan utvecklas. (Cavanagh, 1991). 

I Flecks (2012) studie gav sjuksköterskor psykiskt och fysiskt stöd för att främja patienternas 

egenvård. Det framkom i studien att kontakt mellan sjuksköterskor och patienter genom 

möten gav önskade resultat för egenvården hos patienterna. Dessa möten var en metod som 

tillämpades för att följa upp de planer och mål som satts upp för patienterna. Men även ett 

tillfälle för sjuksköterskorna att kunna ge stöd till patienterna. 

I föreliggande studies resultat visade det sig att kvinnor inte fick lika mycket stöd från sin 

partner som männen fick och att kvinnor och män har olika behov av egenvård vid 

sjukdomen. Därför måste hänsyn tas i vården då kvinnor får mindre stöd hemifrån och istället 

söker mer stöd från sjuksköterskor (Mathew et al., (2012). Anledningen till varför kvinnor 

söker stöd från andra än sin partner kan bero på att män uppfattar diabetes typ-2 som tabu. 

Om de drabbas av sjukdomen är de inte är lika öppna med den i jämförelse med kvinnor och 

vissa män håller även sin sjukdom hemlig (a.a.). Detta kan vara en anledning till att män har 

svårt att ge stöd och tala om sjukdomen med sin partner eftersom de själva inte gör det. SSF 

(2008) menar att kvinnor och män inte behandlas på samma villkor inom hälso- och 

sjukvården. Kvinnor får således mindre stöd hemifrån och stöd är en viktig del av egenvården 

för att lyckas förbättra och integrera sjukdomen i sin vardag. I en studie av Whittemore et al. 

(2005) beskrev kvinnor med diabetes typ-2 sin egenvård och studien kom fram till att 

självförtroende och stöd från sjuksköterskor förbättrade kvinnornas egenvård. Detta var en 

viktig del för att effektivisera egenvården för kvinnor med diabetes typ-2.  
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Patientundervisning i samband med de regelbundna diabeteskontrollerna ansågs i studierna 

minska problemet med att patienterna saknar en insikt i sjukdomen diabetes typ-2. 

Sjuksköterskor ska i grupp eller individuellt göra en individuell plan för hur patienterna bättre 

ska kunna hantera sin sjukdom. I en studie av Fleck (2012) användes Orems egenvårdsteori 

för att utveckla och skapa en sådan individuell plan. Planen i studien byggde på vad 

deltagarna skulle äta för kost. Egenvårdsteorin syftade till att sjuksköterskorna i studien 

skulle identifiera deltagarnas kunskaper, förmågor och motivation. I studien av Fleck satte 

sjuksköterskorna upp mål och gav patienterna stöd till att förbättra deras bristande egenvård. 

Sjuksköterskorna i studien var de som främjade en förändring hos deltagarna, vilket ofta 

ledde till att de kunde utföra ett mer kostnadseffektivt arbete på mindre tid. I Flecks studie 

och i föreliggande studies resultat framkommer det att sjuksköterskor tillsammans med 

patienter ska utveckla en individuell plan för att förbättra egenvården. På detta vis lyckades 

deltagarna i Flecks studie uppnå de individuella mål som satts upp.  

Sjuksköterskor ska även hitta bra metoder för att förbättra patienters kunskaper om sin 

egenvård (Cavanagh, 1991). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) beskrivs att 

sjuksköterskor ska utvärdera de förmågor och resurser patienter har för att främja deras 

egenvård. Enligt SSF (2012) ska de även sträva efter att patienter upplever delaktighet i sin 

vård och behandling. Att skapa en relation till patienterna beskrivs i resultatet som en metod 

som sjuksköterskor kan använda för att hjälpa dem i sin egenvård. Detta menar även SSF 

(2008) som beskriver att omvårdnadens fokus kring patienter främst ska läggas på att skapa 

en relation mellan vårdare och patienter. Sjuksköterskor ska enligt SSF i sitt vårdande av 

patienter använda sina kunskaper om hur patienter kan påverka sin sjukdom, behandling och 

sätt att leva. I Orems egenvårdsteori beskrivs det att kosthållning som en del av egenvården är 

något som sjuksköterskor ska hjälpa patienter med (Cavanagh, 1991). Detta menar även 

Babwah (2011) och Mathews et al. (2012) som i sina studier beskriver att undervisning om 

kosthållning för personer med diabetes typ-2 är en bra en egenvårdsstrategi. I Babwahs 

(2011) studie fick deltagarna även rådgivning om fysisk aktivitet, undervisning om diabetes 

och ett individuellt kostprogram. Studien visade att undervisning är en bra metod då 

deltagarnas under studiens gång fick bättre kontroll över sina blodsockervärden. 

I Gorter et al. (2010) och Jansinks et al. (2010) studier ansåg sjuksköterskor och majoriteten 

av deltagarna med diabetes typ-2 att möten i grupp eller individuellt skulle hållas med 

sjuksköterskor. Under mötena ville deltagarna få undervisning om diabetes typ-2, 

kosthållning och medicin. Detta har visat sig fungera i en studie av Thoolen, De Ridder, 

Bensing, Gorter och Rutten (2009) där sjuksköterskorna hade individuella möten och 
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gruppmöten om egenvård med personer som nyligen diagnostiserats med diabetes typ-2. 

Under dessa möten fick deltagarna stöd av sjuksköterskor och fick sätta upp individuella mål 

inom fysisk aktivitet, kost och medicin som senare utvärderades. Studien visade att 

deltagarna gick ned i vikt och lättare kunde hålla vikten under en längre period. Deltagarna 

var också bättre än innan på att ha en hälsosam kosthållning.  

Vilken kost sjuksköterskor kan använda för att främja en god kosthållning 

Resultatet visade att majoriteten av deltagarna som åt en låg-kolhydratkost under minst tre 

månaders tid gick ned i vikt och sänkte sina HbA1c-värden. I alla dessa studier förutom en 

beskrevs det att deltagarna hade kunnat utesluta eller sänka sina diabetesmediciner tack vare 

kostens effekter. Alla dessa studier var utformade på liknande vis, med deltagare med 

diabetes typ-2 som under studiernas gång åt en låg-kolhydratkost. Det som skiljde studierna 

åt var att de fick olika kostrestriktioner om exempelvis hur många gram kolhydrater 

deltagarna skulle äta per dag. Trots att det fanns skillnader i studiernas olika utformning var 

resultaten relativt likvärdiga. Då en låg-kolhydratkost i dessa studier har gett viktminskning 

och sänkning av HbA1c kan detta ses som en hälsofrämjande kost för personer med diabetes  

typ-2. 

Socialstyrelsen (2011) rekommenderar fyra olika kostyper till personer med diabetes typ-2, 

dessa är traditionell diabeteskost, medelhavskost, måttlig låg-kolhydratkost och traditionell 

diabeteskost med lågt GI. I studierna av Daly et al.(2006), Dyson et al. (2007), Nielsen och 

Joensson (2008) och Westman et al. (2008) jämfördes en låg-kolhydratkost med en annan 

kost. I alla dessa studier visade deltagarna som åt en låg-kolhydratkost bättre resultat 

gällande viktnedgång och sänkning av HbA1c. Anledningen till att Socialstyrelsen (2011) 

inte rekommenderar en extrem låg-kolhydratkost, vilket de kallar den typ av kost som har 

använts i studierna, är att det ännu inte finns tillräcklig evidens för att kosten är hälsosam. 

I en studie av Samaha et al. (2003) jämfördes en låg-kolhydratkost med en låg-fettkost. 

Ungefär en tredjedel av deltagarna i studien hade diabetes typ-2. Studiens resultat visade att 

deltagarna med diabetes typ-2 som åt en låg-kolhydratkost gick ned mer i vikt och sänkte 

HbA1c-värdet mer än de som åt låg-fettkost. Dessa studier visar på att en låg-kolhydratkost är 

att föredra för personer med diabetes-2 typ framför annan typ av kost om personerna vill gå 

ned i vikt och sänka HbA1c-värdet. I studien framkommer det också att denna kost är bra för 

överviktiga personer med diabetes typ-2 eftersom kosten gav bättre viktresultat än en låg-

fettkost.  
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Enligt Socialstyrelsen (2011) ger bra matvaror en ökad möjlighet till ett stabilare blodsocker 

för personer med diabetes typ-2 och det minskar även risken för hypo- och hyperglykemi. 

HbA1c-värdet är enligt Socialstyrelsen viktigt att hålla på en stabil och låg nivå för personer 

med diabetes för att inte utveckla komplikationer relaterade till diabetessjukdomen såsom 

makroangiopati. Även att kroppsvikten sänks för deltagarna i studierna är viktigt att se då 

sambandet mellan övervikt och fetma är starkt relaterade till diabetes typ-2 (Whitmore, 

2010).  

Vijan et al. (2005) beskriver i sin studie att deltagarna upplevde en minskad livskvalitet när 

de följde en diabetesanpassad kost. Birkler (2007) menar att livskvalitet är en unik upplevelse 

av välbefinnande för varje enskild individ. Den objektiva livskvaliteten innefattar det 

kroppsliga välbefinnandet (a.a.). I Nielsen och Joenssons (2008) studie ansåg deltagarna att 

hungern var frånvarande under perioden de åt en låg-kolhydratkost och att hungern kom 

tillbaka när de åt mer kolhydrater. Eftersom den objektiva livskvaliteten är unik för alla 

individer är det möjligt att frånvaro av hunger för vissa individer innebär en god livskvalitet. 

Däremot kan upplevelsen av livskvalitet försämras då en individ måste följa en strikt kost och 

detta kan inverka på det dagliga livet. I de studier där deltagarna åt en låg-kolhydratkost gick 

de ned i vikt och detta skulle också kunna vara något som gav vissa individer en god 

livskvalitet och kan även ge en positiv inverkan på hälsan om individen tidigare varit 

överviktig. När patienter med diabetes typ-2 får bättre kontroll över sina blodsockervärden 

och sin sjukdom är det möjligt att deras livskvalitet förbättras.  

I de studier där deltagarna åt en låg-kolhydratkost rekommenderades personerna med 

diabetes typ-2 att äta en kost med ett lägre intag av kolhydrater för att gå ner i vikt och hålla 

sina HbA1c-värden inom de rekommenderade värdena. Enligt Accurso et al. (2008) borde 

vården av patienter med diabetes typ-2 fokusera mer på kosten på det sätt som de gjorde förr i 

tiden. Accurso et al. (2008) menar vidare att även om en låg-kolhydratkost i nuläget inte 

praktiseras inom hälso- och sjukvården som en del av behandlingen för patienter med 

diabetes typ-2 är det dags att åter se betydelsen av en låg-kolhydratkost (a.a). Kostrådgivning 

av en låg-kolhydratkost är ett sätt sjuksköterskor kan använda för att hjälpa patienter med 

diabetes typ-2 att gå ner i vikt och sänka HbA1c-värdet.   
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Slutsats  

I studien presenteras olika sätt för hur sjuksköterskor kan främja egenvård för patienter med 

diabetes typ-2. Patientundervisning är ett sätt till hur sjuksköterskor tillsammans med 

patienterna bland annat skapar en individuell plan för hur de bättre kan hantera sin egenvård. 

Patientundervisningen kan bidra till att patienterna får en bättre sjukdomsinsikt som i sin tur 

ökar förståelsen för vad deras val av kost betyder. Sjuksköterskor ska även se till att 

patienterna känner sig delaktiga i sin vård och behandling. Ett annat sätt till hur 

sjuksköterskor kan hjälpa patienter kan därför vara att de inger stöd, eftersom patienter med 

diabetes typ-2 når större framgång med sin egenvård när de får stöd. Kostrådgivning av en 

låg-kolhydratkost är ett annat sätt till vad sjuksköterskor kan använda för att hjälpa patienter 

att gå ner i vikt och sänka HbA1c-värdet. I studierna där deltagarna med diabetes typ-2 åt en 

låg-kolhydratkost visade det sig att kosten gav ett bra resultat på viktnedgång och HbA1c-

värdena. Studierna visade att möten med undervisning ledda av främst sjuksköterskor var 

effektiva. Det framgick även att män hade mer stöd hemifrån av sin partner medan kvinnorna 

däremot sökte stöd och hjälp från andra närstående eller vårdpersonal. Hälso- och sjukvården 

bör satsa mer på att stödja kvinnor till en förbättrad egenvård eftersom de inte alltid har 

tillräckligt med stöd hemifrån. 

Klinisk betydelse  

Studien är främst ägnad åt sjuksköterskor som undervisar patienter med diabetes typ-2 i 

egenvårdsstrategier. Denna studie är tänkt som en del i en diskussion kring vilken kost som 

kan rekommenderas för personer med diabetes typ-2. I föreliggande studie har det 

framkommit att det finns en otillräcklig kunskap om kostens betydelse i egenvården. Det är 

därför betydelsefullt att sjuksköterskor börjar diskutera detta ämne. Som SSF (2008) 

beskriver ska sjuksköterskor applicera ny kunskap i praktiken. Studien kan därför vara ett 

kunskapstillskott i denna diskussion.  

Förslag på vidare forskning 

Majoriteten av deltagarna i studier som inkluderades var kvinnor. I framtida forskning inom 

ämnet hade det varit intressant att se fler studier där en större andel män är bland deltagarna. 

Det fanns få studier som handlade om sjuksköterskors patientundervisning för patienter med 

diabetes typ-2 och olika kostmetoder. De flesta studie som lästes var kvantitativa och 

handlade om en låg-kolhydratkost. Det behövs mer kvalitativ forskning om hur kvinnor och 

män upplever det stöd sjukvården ger för att förbättra egenvården och då främst med 

inriktning på kost. I nuläget rekommenderar Socialstyrelsen (2011) inte den typen av låg-
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kolhydratkost som föreliggande studie granskat då de anser att det inte finns tillräckligt 

mycket evidens om att denna kost är bra för personer med diabetes typ-2. I de studier som har 

granskats i föreliggande studie visar resultatet att majoriteten av deltagarna gick ned i vikt 

och sänkte HbA1c. Om fler liknande studier genomförs finns det en större möjlighet att 

Socialstyrelsen väljer att rekommendera denna kost till personer med diabetes typ-2.  
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BILAGA 1 

Författare 
År Land 

Titel Syfte Design/Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Kommentarer 

Babwah, T. 
2011 
Trinidad och 
Tobago 
 

Improving 
glycaemic 
control in 
patients 
attending a 
Trinidad health 
centre: a three-
year quality 
improvement 
project. 

Fastställa effekt av den 
glykemiska kontrollen 
under tre år på patienter 
med diabetes och 
hypertoni från en 
vårdcentral behandla 
dem på en 
diabetesklinik. 

Patienterna fick mer 
konsultationstid oftare och 
fick mer livsstilsråd med 
läkare och sjuksköterskor. 
Man mätte HbA1c under 
36 månader. 

n=101 
(15) 

HbA1c gick ner 
och de fick en 
bättre glykemisk 
kontroll efter de 
3 åren. 

Icke kontrollerad 
studie [P] 

Daly, , M. E.,  
Paisey, R. R., 
Millward, B. 
A., Eccles, C. 
C., Williams, 
K. K., 
Hammersley, 
S. S., 
MacLeod, K. 
M. & Gale, 
T. J. 
2006 
Storbritannie
n  
 

Short-term 
effects of severe 
dietary 
carbohydrate-
restriction 
advice in Type 2 
diabetes—a 
randomized 
controlled trial 

Att under ett 3-månaders 
program med 
kostrådgivning av låg-
kolhydratkost jämföra 
denna kost med en låg-
fettkost med reducerade 
portioner hos patienter 
med fetma och en dåligt 
kontrollerad typ-2 
diabetes. 

Patienter med typ-2 
diabetes rekryterades till 
tre vårdcentraler och fick 
grupputbildning och 
individuella kostråd. Vikt 
och blodprover togs vid 
första träffen och efter 3 
månader. Låg-
kolhydratsgruppen fick 
restriktioner om att inte äta 
mer än 70 gram 
kolhydrater per dag. Båda 
grupperna blev 
rekommenderade att vara 
restriktiva med mättat fett 
och salt. De blev också 
rekommenderade att äta fet 
fisk två gånger i veckan 
eller mer och att äta minst 
fem portioner frukt och 
grönsaker varje dag.  
 

n=102 
(23) 

En låg-
kolhydratkost 
var en effektiv 
metod för at på 
kort tid uppnå 
viktnedgång i 
jämförelse med 
låg-
fettkostgruppen.  

Randomiserad 
kontrollerad 
studie [RCT] 

Dyson, P. A., 
Beatty, S. S. 
& Matthews, 
D. R.  
2007 
Storbritannie
n  

 

A low-
carbohydrate 
diet is more 
effective in 
reducing body 
weight than 
healthy eating in 
both diabetic and 
non-diabetic 
subjects. 

Att se hur en låg-
kolhydratsdiet påverkar 
kroppsvikt, HbA1c, 
ketoner, lipidnivåer hos 
deltagare med typ-2 
diabetes och utan 
diabetes. 

De blev slumpmässigt 
indelade i två grupper, 
antingen en låg-
kolhydratsgrupp eller en 
diet baserad på 
Storbritanniens 
kostrekommendationer. 
Deltagarna sågs varje 
månad i 3 månader. I låg-
kolhydratsgruppen blev de 
uppmanade att inte äta mer 
än 40 gram kolhydrater om 
dagen och få i sig minst 
fem portioner frukt eller 
grönsaker. 

n=26 
(4) 
 

Viktnedgången 
var större i låg-
kolhydratsgrupp
en. Det fanns 
inga signifikanta 
skillnader för 
grupperna för 
HbA1c, ketoner, 
lipidnivåer. 

RCT 

Gorter, K., 
Tuytel, G., 
de Leeuw, J., 
van der Bijl, 
J., Bensing, 
J. & Rutten, 
G.  
2010 
Nederländern
a 

Preferences and 
opinions of 
patients with 
Type 2 diabetes 
on education and 
self-care: a 
cross-sectional 
survey. 

Att bedöma patienters 
med typ-2 diabetes 
inställning rörande 
egenvårdsaktiviteter och 
diabetesutbildning. 

Enkätundersökningar 
skickades ut till 
vårdcentraler runtom i 
landet till personer med 
typ-2 diabetes. Patienterna 
frågades om hur de ville ha 
sin diabetesundervisning 
och sina 
egenvårdsaktiviteter. 

n=1029 
(35) 

Vid 
undervisning för 
patienter med 
typ-2 diabetes 
ska vårdpersonal 
överväga att 
använda en 
skräddarsydd 
plan oavsett 
patientens ålder. 
Insulinbehandla
de patienter 
föredrog att bli 
utbildade av 
sjuksköterskor. 

RCT 
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Haimoto, H., 
Sasakabe, T., 
Wakai, K. & 
Umegaki, H. 
2009 
Japan 

Effects of a low-
carbohydrate 
diet on glycemic 
control in 
outpatients with 
severe type 2 
diabetes. 

Huvudsyftet med låg-
kolhydratsdieten var att 
utesluta kolhydratrik mat 
2-3ggr/dag.  

Patienter med diabetes typ-
2 med högt HbA1c 
rekryterades.  Deltagarna 
fick utesluta kolhydratrik 
mat 2-3ggr/dag och fick 
äta cirka 140 gram 
kolhydrater per dag. 
Deltagarna i studien fick 
en lista med livsmedel de 
skulle undvika vid de 
målen där de åt en låg-
kolhydratsdiet. På listan 
stod det att de skulle 
undvika livsmedel som 
bl.a. pasta, ris, bröd, 
nudlar, äpplen, apelsiner, 
morötter. 

n=33 
(2) 

HbA1c nivåerna 
gick ned över 6 
månaders tid. 
Diabetesmedicin
eringen 
minskade i dos. 

RCT 

Jansink, R., 
Braspenning, 
J., van der 
Weijden, T., 
Elwyn, G., & 
Grol, R. 2010 
Nederländern
a 

Primary care 
nurses struggle 
with lifestyle 
counseling in 
diabetes care: a 
qualitative 
analysis. 

Öka insikten I 
livsstilssamtals barriärer 
som sjuksköterskor 
möter på 3 nivåer. 
Sjuksköterskor, patient 
och praxis. 

12 intervjuer med 
diabetesinvolverade 
sjuksköterskor gjordes. 
Specifika barriärer vid 
samtal med personer med 
typ-2 diabetes behandlades 
– diet, fysisk aktivitet och 
rökning.  

n=12 
(0) 

Patienterna hade 
för lite kunskap 
om en hälsosam 
livsstil och 
otillräcklig insikt 
i sina egna vanor 
och deras 
motivation var 
inte tillräcklig 
för att kunna 
ändra sin livsstil 
och upprätthålla 
en hälsosam 
livsstil. 

Kvalitativ studie 
[K] 

Nagelkerk, J., 

Reick, K., & 

Meengs, L. 

2006 

USA 

 

Perceived barriers 
and effective 
strategies to 
diabetes self-
management. 

Studien beskriver de 
upplevda hindren och 
effektiva strategierna för 
egenvård av vuxna med 
typ 2-diabetes i 
glesbygden. 

Deltagarna delades in i 
fokusgrupper av 
primärvården.  Möten hölls 
under 2 timmar.  

n=26 
(2) 

Den största 
barriären var 
kunskapsbrist om 
dietplaner och 
okunskap om 
omvårdnadsplane
n. 

K 

Nielsen, J., & 
Joensson, E.  
2008 
Sverige 

Low-
carbohydrate diet 
in type 2 diabetes: 
stable 
improvement of 
bodyweight and 
glycemic control 
during 44 months 
follow-up. 

Fortsättning på studie för 
att se vilka förändringar 
som skett efter 44 
månader utan närmare 
uppföljning av 
överviktiga individer med 
typ-2 diabetes. 

Deltagarna var uppdelade i 
två grupper, en 
kontrollgrupp och en 
interventionsgrupp med låg-
kolhydratkost. Deltagarna 
blev instruerade att äta 80-
90 gram kolhydrater per 
dag och de fick även råd att 
reducera kaloriintaget. 
Proportionerna för 
kolhydrater, fett och 
proteiner var 20 %, 50 % 
och 30 %. Kontrollgruppen 
fick äta 55 % kolhydrater. 

n=31 
(0) 

Viktnedgång 
kunde ses i 
interventionsgrup
pen, även HbA1c 
gick ned. 

Retrospektiv 
studie [R] 

Westman, E., 
Yancy, W., 
Mavropoulos, 
J., Marquart, 
M., & 
McDuffie, J.  
2008  
USA 

The effect of a 
low-
carbohydrate, 
ketogenic diet 
versus a low-
glycemic index 
diet on glycemic 
control in type 2 
diabetes mellitus. 

Se om en låg-
kolhydratsdiet ger lägre 
glykemiska värden över 
en 24v period på 
överviktiga patienter med 
typ-2 diabetes. 

Indelning i låg-
kolhydratsgrupp och låg-GI 
grupp, båda grupperna hade 
gruppmöten, näringstillskott 
och blev rekommenderade 
att röra på sig. I låg-
kolhydratsgruppen blev de 
tillsagda att äta mindre än 
20 gram kolhydrater per 
dag utan att minska intaget 
av kalorier. 

n=84 
(35) 

Båda grupperna 
fick bättre HbA1c 
värden, fastande 
glykos, fastande 
insulinvärde och 
viktminskning. 
HbA1c och 
vikten sjönk mer 
för låg-
kolhydratsgruppe
n. 

RCT 

Yancy, W., 
Foy, M., 
Chalecki, A., 

A low-
carbohydrate, 
ketogenic diet to 

Bedöma effekterna av en 
låg-kolhydratkost på 
överviktiga patienter med 

Alla fick en låg-
kolhydratkost som blev 
striktare under tidens gång.  

n=28 
(7) 

HbA1c sänktes, 
de gick ner i vikt 
och sänkte sina 

Pilot-studie 
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Vernon, M., & 
Westman, E.  
2005 
USA 
 

treat type 2 
diabetes. 

diabetes typ-2 under 16v.  Deltagarna blev 
informerade om att följa en 
diet på mindre än 20 gram 
kolhydrater per dag 

medicindoser. 


