
Dietisterna Ingrid Larsson och Elisabet
Rothenberg ifrågasätter i Läkartidning-
en 50–52/2005 (sidan 3922) att läkare
får ge råd om lågkolhydratkost.

I början av 1900-talet, innan insulinet
hade upptäckts, var diabeteskosten kol-
hydratsnål. Det var helt logiskt att man
drog in på födoämnen som höjde blod-
sockret. Man var då fullt medveten om
att även stärkelsemat höjde blodsockret.
Sedan insulinet blivit tillgängligt kom
kolhydratmedvetenheten mera i glöms-
ka. 

På 1950-talet började fettskräcken att
spira, efter det att giftfröet hade såtts av
Ancel Keyes, i USA [1]. Så småningom
spred sig fettskräcken även till diabetes-
kosten, så att även denna blev kolhyd-
ratrik. Ända till 1990-talet var emeller-
tid sockret avrått för diabetikerna, men
då blev även det tillåtet. Detta berodde
på att man kom på att stärkelse höjde
blodsockret lika mycket som socker och
då tilläts även socker, i stället för att
man minskade på stärkelsen. Detta kal-
lade man för evidensbaserade kostråd
[2]. 

Vi har nu problemet att typ 2- diabeti-
kerna ligger väldigt dåligt i sitt blod-
socker, de är överviktiga, och de får
hjärtsjukdomar, stroke och benkärlsjuk-
domar, viket ger fotsår och orsakar am-
putationer. De har ätit både socker och
stärkelse enligt de gällande kostråden.

Som läkare har vi ansvar för behandling-
en av våra sjuka patienter. Vårt främsta
moraliska ansvar är patienternas hälsa.
När nu fler och fler läkare inser att den
kolhydratrika kosten inte främjar deras
diabetespatienters hälsoparametrar,
utan tvärtom försämrar dem [3-7], är
det logiskt att vi rekommenderar en kost
med mindre kolhydrater och i stället nå-
got mera protein och avsevärt större an-
del fett, än de gällande kostråden anger.

Det finns ingen övertygande forsk-
ning som visar att det skulle vara risk-
fyllt att äta så. Tvärtom visar många stu-
dier, t ex Jörgen Vesti Nielsens Karls-
hamnstudie att diabetikerna blir mycket
friskare om de äter kolhydratsnålt. Mo-
dernare översiktsartiklar menar att det
nu finns belägg för att kostråden är säk-
ra på minst ett halvårs sikt och att ris-
kerna varit överdrivna [8, 9]. Vissa di-
rektrekommendationer för diabetes-
kost [10], skrivna senare än de kostråd
Larsson refererat [11], har redan börjat
minska kolhydratandelen. Vidare refe-
renser finns där. 

Vi kan inte låta våra patienter bli ännu
sjukare än de redan är på grund av kost-
etablissemangets prestigefyllda mot-
stånd mot att ändra kostråden. Vi har
inte tid att vänta tills professorer och
dietister finner för gott att ändra sina
råd. Situationen är akut för våra diabe-
tespatienter.

Därför måste vi ta oss friheten att ge kol-
hydratsnåla kostråd till våra diabetiker.
För de patienter som minskat i vikt, för-
bättrat sina blodfettvärden, normalise-
rat sitt blodsocker, förbättrat sin insu-
linkänslighet och minskat sin medicine-
ring, i enlighet med erfarenheter från
studier [8, 9, 12, 13], förväntar vi oss att
dietister och kostexperter tar sitt ansvar
och övertygar oss och patienterna om
det kloka i att gå tillbaka till den kost
som inte fungerat då halvåret är till
ända.

Annika Dahlqvist
distriktsläkare, 
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Låt oss ge kolhydratsnåla kostråd till diabetiker

Det finns numera många experimentel-
la korttidsstudier publicerade i välre-
nommerade tidskrifter som testat låg-
kolhydratkoster i viktminskningssyfte
och dess eventuella påverkan på diabe-
tes- och kardiovaskulära riskfaktorer [1-
6]. Resultaten är samstämmiga: lågkol-
hydratkost reducerar vikten genom
minskat energiintag och därmed för-
bättras diabetes- och kardiovaskulära
riskfaktorer jämfört med kontrollkost. 

Experimentella studier med hög kon-
troll på intaget hos varje studiedeltagare
är en sak, att ge rekommendationer till
patientgrupper att följa över lång tid,
mer eller mindre på egen hand, är dock
en helt annan.

Kennedy och medarbetare konkluderar i
sin översiktsartikel att lågkolhydratkost
inte bör vara förstahandsval vid kostbe-
handling av typ 2-diabetes, ej heller er-
sätta de evidensbaserade riktlinjer som
används i kliniken [7]. Astrup och med-
arbetare menar att långtidsstudier sak-
nas när det gäller effekter på nutritions-
status och kroppssammansättning, var-

för lågkolhydratkost inte bör rekom-
menderas i dagsläget [8]. Således delar
vi inte Annika Dahlqvists åsikter angå-
ende slutsatserna i dessa båda över-
siktsartiklar.

Dahlqvist anser att befolkningen, inklu-
sive diabetiker, ätit fettsnålt och därför
ökat i vikt. Svenska kostundersökningar
som gjorts under senare år rapporterar
en andel fett mellan 37 och 40 energi-
procent [9-11], vilket inte kan betraktas
som särskilt fettsnålt. Sannolikt är det
dessutom lågt räknat, då ett väldoku-
menterat problem inom kostundersök-
ningsstudier är att människor ofta un-
derrapporterar intaget. Dessutom ten-
derar överviktiga att underrapportera i
högre grad än normalviktiga. 

Svenska befolkningen konsumerar ock-
så totalt sett mer energi per dag nu än ti-
digare. Energin kommer förutom från
fett också från kolhydrater och alkohol
[10]. Fysisk inaktivitet är utbredd [10]
vilket bidrar till positiv energibalans och
därmed ökad risk för viktökning i be-

Replik:
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folkningen. Så visst finns det anledning-
ar till varför vi blir fetare, men det beror
inte på någon presumtiv fettskräck som
Dahlqvist hävdar.

Flera typer av koster med olika sam-
mansättning av makronutrienter kan på
kort sikt ge betydande viktminskning.
Problemet för många patienter med fet-
ma är inte att minska i vikt utan att bibe-
hålla viktminskningen över tid. Dess-
utom förefaller strategier för viktminsk-
ning inte vara fullt så effektiva för att
förhindra viktuppgång [12].

De rådande kostrekommendationerna
fungerar om man följer dem, lika väl
som att kroppsvikten minskar om ener-
giintaget är mindre än energiomsätt-
ningen. Internationellt är forskarna
eniga om att det kvarstår att vetenskap-
ligt belägga om lågkolhydratkost har
hälsomässiga fördelar i längre perioder
än 12 månader jämfört med nuvarande
kostrekommendationer.
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