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debatt och brev

Under rubriken »Räd-
da våra barns hjär-
nor!« ger projektet
CORPUS Livlinan i

ett öppet brev till landets för-
skolor och skolor råd om
barnens kost. I brevet, som
inte är undertecknat, hänvi-
sas förutom till CORPUS Liv-
linans webbplats till dr Anni-
ka Dahlqvists blogg. Livsme-
delsverkets kostråd i allmän-
het och råden om maten i sko-
la [1] och förskola [2] i synner-
het framställs i brevet som
felaktiga och snarast hälso-
vådliga när det gäller våra
barns utveckling. 

Man förespråkar t ex att an-
delen kolhydrat i skolmaten
minskas och andelen fett ökas
samt att margariner baserade

på vegetabiliska oljor ersätts
med feta mejeriprodukter.
Med vilken kompetens man
tagit på sig uppdraget att ge
råd om barns näringsbehov
och hur barns kost bör vara
sammansatt är för oss lika 
oklart som vilket vetenskap-
ligt underlag man stöder sina
råd på. Vissa påståenden är
direkt felaktiga. 

I en kommande artikel i
Läkartidningen från Svenska
barnläkarföreningens och
Livsmedelsverkets gemen-
samma Expertgrupp för pedi-
atrisk nutrition kommer skol-
maten och skolmåltiden att
belysas utifrån aktuell kun-
skap inom området. 

Det tycks i dag vara »inne«
att ge kostrekommendatio-
ner. Vi översköljs via medier-
na med olika råd, ibland helt
motsatta, som vi ska förhålla
oss till. Många av råden sak-
nar helt vetenskaplig grund,
andra bygger på enstaka stu-
dier av varierande kvalitet
och åter andra på starkare be-
visunderlag. Det är inte lätt
för den som inte besitter sär-
skild kompetens när det gäller
kost och näringsfrågor att
veta vilka råd man ska följa.
Sakligheten i råden avspeglar
knappast heller det utrymme
de får i medierna.  

I dag finns det rätt starkt stöd
för att kosten tidigt i livet,

kanske till och med redan un-
der graviditeten, kan påverka
individens hälsa även i vuxen
ålder. Barns kost är därför
viktig, och de råd vi ger bör
vara så väl underbyggda som
möjligt. Samtidigt är det ett
stort problem att effekter av
olika koster tar lång tid att ut-
värdera. 

Tyvärr råder det brist på
tillräckligt dimensionerade,
kontrollerade och i övrigt väl
genomförda longitudinella
studier av kostens långsiktiga
effekter på hälsa och sjuk-
dom. Bristen är särskilt märk-
bar när det gäller barn. Det
gör att vi i vissa avseenden har
bristfälligt vetenskapligt un-
derlag för att ge så välgrunda-
de råd som man skulle önska.
Vi är därför begränsade till att
med de kunskaper och den er-
farenhet vi har på bästa sätt
bedöma det aktuella kun-
skapsläget och utifrån detta
ge så kloka råd som möjligt. 

Underlaget till våra svenska
och nordiska näringsrekom-
mendationer finns redovisade
i Nordiska näringsrekommen-
dationer 2004 (NNR 2004)
[3]. I arbetet med att ta fram
dessa deltog Expertgruppen
för pediatrisk nutrition, och vi
står därmed bakom de råd
som Livsmedelsverket ger när
det gäller barns  och ungdo-
mars näringsbehov och kost. 

NNR revideras med jämna

mellanrum och hänsyn tas då
till nytillkomna studier och
annan ny kunskap. Enstaka
studier med avvikande resul-
tat måste då vägas mot annan
tidigare och ny kunskap. I
NNR 2004 ändrades t ex re-
kommendationerna när det
gäller barns energiintag och
andelen fett i kosten, dels för
att små barns energibehov ti-
digare har överskattats på
grund av bristfälliga metoder,
dels på grund av ökad insikt
om värdet av att tidigt undvika
att övergöda barnen med risk
för senare övervikt och fetma. 

Det är nu dags att överväga
en översyn av NNR 2004, och
i anslutning till en revidering
sker sannolikt en viss modi-
fiering av de aktuella kostre-
kommendationerna. Föränd-
ringarna brukar dock ske i
små steg, vilket är välgrundat.
Inför den översynen kan en
litteraturgranskning med an-
vändande av SBUs metod vara
av stort värde. 

Med SBUs metod för att
evidensgranska studier ges
högt bevisvärde för dubbel-
blindade, randomiserade kon-
trollerade kliniska studier.
Men det är näst intill omöjligt
att med den studiedesignen
göra longitudinella uppfölj-
ningar inom kostområdet där-
för att studierna behöver om-
fatta många individer under
lång tid, vilket gör dem dyra
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att genomföra, och det är des-
sutom stor risk för bortfall.
För att bekosta sådana välbe-
hövliga studier krävs betydligt
ökat statligt stöd för nutri-
tionsforskning i allmänhet. 

Epidemiologiska studier
har den begränsningen att
samvarierande och störande
faktorer inte helt kan uteslu-
tas, även om det finns bra me-
toder för att begränsa störfak-
torernas betydelse för resul-
tatet och tolkningen. Obser-
vationsstudier tillmäts också
ett lägre bevisvärde. När det
gäller sambandet mellan kost
och hälsa måste vi utnyttja
kunskap även från sådana stu-
dier eftersom dubbelblindade
randomiserade interventions-
studier varken säger hela san-
ningen eller kan ge alla de svar
vi söker. En god regel är alltid
att en enstaka studie med av-
vikande resultat inte räcker
för att ändra färdriktning.  

Sammanfattningsvis vill vi
framhålla att 
• Expertgruppen för pedi-

atrisk nutrition står bakom
Livsmedelsverkets rekom-
mendationer när det gäller
näringsbehov och kost till
barn och ungdomar

• rekommendationerna revi-
deras med jämna mellan-
rum när ny kunskap etable-
rats

• vi anser att de rekommen-
dationer som CORPUS-Liv-
linan riktar till landets sko-
lor, förskolor och föräldrar
med hänvisning till dr An-
nika Dahlqvist saknar ve-
tenskapligt underlag.

■ Potentiella bindningar eller
jävs förhållanden: Inga uppgivna.
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Kost med högt intag 
av fett kan ifrågasättas

Under senare år har en
het debatt uppstått
kring vilka kostråd
som bör tillämpas vid

viktnedgång och behandling
av typ 2-diabetes, men även
generellt för individer som
vill förebygga sjukdom. Två
paradigm har ställts emot var -
andra. »Traditionalisterna«
har utgått från en balanserad
kost med en energifördel-
ningen motsvarande 50–60
energiprocent (E-procent)
kolhydrater och 25–35 E-pro-
cent fett, varav merparten en-
kelomättat/fleromättat med
ett stort intag av frukt, grön-
saker och fullkornsprodukter,
populärt kallad HC/LF (»high

carb/low fat«). En annan
grupp anser att en kost med
radikalt minskad mängd kol-
hydrater skulle vara bättre.
Denna kost, LC/HF (»low
carb/high fat«), innehåller en
hög andel fett (≥60 E-pro-
cent), ofta mättat animaliskt
fett inklusive feta mejeripro-
dukter. LC/HF-anhängarna
hävdar att en sådan kost är
betydligt bättre för hälsan och
vid energiunderskott ger bätt-
re viktnedgång. De anser ock-
så att det saknas vetenskapli-
ga bevis för att ett högt intag
av mättat fett leder till hälso-
problem [1, 2] och att det i
själva verket är bristen på fett
i kosten som leder till ökad fö-
rekomst av fetma. 

I en anmälan till Socialstyrel-
sen har ifrågasatts om de 

kostråd som bygger på LC/HF
och som leg läk Annika
Dahlqvist ger till typ 2-dia -
betiker är medicinskt accep-
tabla. Socialstyrelsen har i ett
beslut uttalat att »Socialsty-
relsen ... bedömer att Dr
Dahlqvists rekommendatio-
ner av ’lågkolhydratkost’ till
patienter med övervikt och
patienter med diabetes typ 2
i dag kan anses vara förenligt
med vetenskap och beprövad
erfarenhet«.

Vi sammanfattar här det 
vetenskapliga underlaget som
finns för LC/HF, och utifrån
detta ifrågasätter vi relevan-
sen i Socialstyrelsens uttalan-
de. 

Viktnedgång, oavsett på vilket
sätt den sker, har positiva ef-
fekter på hälsan [3]. Kirur-
giskt inducerad viktnedgång
och även annan önskad
viktnedgång leder till en ökad
förväntad livslängd [4, 5]. Det
är ännu osäkert om någon
kost ger ett mer gynnsamt ut-
fall på riskmarkörer än någon
annan, eftersom effekten av
viktnedgången i sig tenderar
att maskera mindre skillna-
der mellan kosterna [6, 7]. 

Förespråkare för LC/HF
hävdar att denna kost medför
en kraftigare och mer bestå-

Socialstyrelsen har – sannolikt i tidsnöd
och under yttre tryck – legitimerat en
kostform, för vilken vetenskapligt stöd
saknas. Vi föreslår att Socialstyrelsen om-
prövar sitt ställningstagande att lågkol-
hydratkost till patienter med övervikt och
diabetes typ 2 är förenlig med vetenskap
och beprövad erfarenhet. 
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ende viktnedgång. Detta har
dock inte kunnat verifieras i
jämförande vetenskapliga
studier. I korttidsstudier, där
interventionen pågått några
veckor till 6 månader, har
LC/HF ofta men inte alltid
haft en mer gynnsam effekt
[6, 8, 9]. Orsaker till en gynn-
sam korttidseffekt kan vara
att LC/HF framkallar ketos,
vilket minskar hunger och
kostintag [10], och det höga
proteinintaget; således inte
enbart förändringen i propor-
tionerna mellan fett och kol-
hydrat [11, 12]. Skillnaderna i
viktnedgång i studier som på-
gått upp till ett år är marginel-
la [13-16]. 

Långtidsresultat – mer än
ett års interventionstid – sak-
nas för LC/HF. I interventio-
ner över flera år (4–9 år) har
i stället ett lågt fettintag varit
mer gynnsamt både för vikt -
utveckling [17, 18] och för att
motverka uppkomsten av dia-
betes [18]. Det förklaras san-
nolikt av att fett har mycket
energi per viktenhet, vilket
för övrigt utnyttjas i den
»energi- och proteinrika kos-
ten« som används för behand-
ling av undernäring.

När LC/HF-kost prövats till
patienter med diabetes sjun-
ker insulinbehovet, vilket ofta
uppfattas som en förbättring
av diabetessjukdomen. Detta
är felaktigt. Ett minskat kol-
hydratintag kan leda till mins-
kat insulinbehov trots att in-
sulinresistensen ökar vid ökat
intag av mättat fett [19]. 

Ett problem vid utvärdering av
LC/HF-koster är den stora va-
riationen i energifördelning-
en mellan olika studier. Vanli-
gen ligger kolhydratinnehål-
let kring 10–30 procent av
energiintaget [20]. Den ex-
tremkost som Socialstyrelsen
bedömt består till 5–10 E-
procent av kolhydrat, 70–75
E-procent fett, varav majori-
teten mättat fett, samt 20 E-
procent protein [21]. Det sak-
nas vetenskaplig dokumenta-
tion för denna kost vid vid
överviktsbehandling. 

En liknande kost ges – un-
der medicinsk övervakning –
ibland till barn med epilepsi,

då kallad »ke-
togen kost«.
Biverkningar
som förstopp-
ning, njursten,
förhöjda blod-
fetter och nä-
ringsbrister
har då note-
rats [22], och
enstaka döds-
fall har rap-
porterats [22,
23]. 

Vid epilep-
sibehandling
med denna
kost rekom-
menderas till-
skott av mine-
ralämnen och
vitaminer. I
en studie av
långtidseffek-
terna (24 må-
nader) av en sådan kost hos
141 barn i 5–6-årsåldern öka-
de nivåerna av LDL-koleste-
rol, medan HDL-kolesterol
minskade [24]. Det är sanno-
likt att extrem LC/HF-kost
ger upphov till liknande lipid-
rubbningar hos vuxna. 

Många patienter med övervikt
inklusive typ 2-diabetiker vill
inte eller förmår inte att gå
ned i vikt. För dessa patienter
liksom för befolkningen i öv-
rigt ställs krav på att kostens
sammansättning ska vara för-
enlig med hälsa i ett mer lång-
siktigt perspektiv än vid vikt-
nedgångsbehandling. 

Intag av fullkornsproduk-
ter, grönsaker och frukt är
kopplat till sänkt LDL-kole -
sterol, till en minskad risk för
typ 2-diabetes och minskad
kardiovaskulär dödlighet [18,
25-31]. Den extrema LC/HF-
kosten med 5–10 E-procent
kolhydrat innebär ett totalt
kolhydratintag på 24–48 gram
per dag vid ett dagligt intag av
2 000 kcal. Detta medför att
konsumtionen av mjölk, fil
och yoghurt måste begränsas
kraftigt. Ett glas mjölk ger 10
gram kolhydrat, en skiva full-
kornsbörd 15 gram, ett äpple
eller en apelsin ca 15 gram.
Det är nästan omöjligt att
komma upp i rekommenderat
intag av frukt och grönt, fiber/

fullkorn, C-
vitamin och
folat. Någon
hälsovinst
kopplad till
ett generellt
minskat intag
av kolhydra-
ter är inte på-
visad. Det är
också oklart
om socker på-
verkar risk
för diabetes
och hjärt–
kärlsjukdom
[26, 32]. 

Det finns i dag
– trots att
motsatsen
ofta framförs
i medierna
[33] – ett
starkt veten-

skapligt stöd för att ett stort
intag av mättat fett är en vä-
sentlig riskfaktor för hjärt–
kärlsjukdom. Epidemiologis-
ka studier och interventions-
studier pekar åt samma håll,
och det finns också studier
som påvisar vilka mekanis-
mer som styr detta. 

En aktuell översikt av
främst epidemiologiska ob-
servationsstudier visar att en
majoritet av mättat fett och
transfett är förknippade med
ökad risk för kardiovaskulär
sjukdom [34]. I en svensk stu-
die har detta samband dock
inte kunnat bekräftas [35],
vilket kan ha flera förklaring-
ar (se nedan). 

Även interventionsstudier
styrker sambandet mellan in-
tag av mättat fett och kardio-
vaskulär sjuklighet. I en
Cochrane-rapport, som inklu-

derar 27 randomiserade in-
terventionsstudier på enbart
friska individer med ett sänkt
eller modifierat fettintag och
med en interventionstid på
mer än två år, observerades en
minskad kardiovaskulär sjuk-
lighet [36]. Även äldre studier
visar samma samband [37, 38],
men det finns samtidigt un-
dersökningar där man inte
sett någon minskad kardio-
vaskulär sjuklighet när man
försökt minska intaget av
mättat fett [39, 40]. 

I interventioner där man
erhåller en påtaglig sänkning
av serumkolesterolvärden via
ett minskat intag av mättat
och en ökning av fleromättat
fett noteras en minskad före-
komst av kardiovaskulärt in-
sjuknande [41-43] eller ten-
dens till minskat insjuknande
i en subgrupp [44]. 

I en undersökning på ame-
rikanska kvinnor fann man
ingen skillnad i kardiovasku-
lär risk vid ett sänkt totalt fett-
intag i materialet som helhet.
Däremot noterades en trend
mot en minskad risk hos kvin-
nor med en kraftig reduktion i
intaget av mättat fett. Dessa
hade också något lägre LDL-
nivåer [17]. 

Interventionsstudierna vi-
sar således att en förändring
av kostens fettkvalitet med en
relativ reduktion av mättat
fett och en ökning av fler-
omättat fett som åtföljs av
sänkta kolesterolvärden ock-
så leder till en sänkt kardio-
vaskulär sjuklighet och i vissa
fall till sänkt mortalitet. En
motsvarande effekt ses inte
om enbart det totala fettinta-
get sänks [34].

Mättat fett ökar kardiovasku-
lär risk via flera olika meka-
nismer. Mättat fett höjer LDL-
kolesterol, och LDL-koleste-
rol är associerat till kardiovas-
kulär sjukdom. En sänkning
av LDL-kolesterol med exem-
pelvis läkemedel minskar ock-
så den kardiovaskulära sjuk-
ligheten [45], något som man
kunnat konstatera både vid
specifika genetiska störningar
som leder till högt LDL-kole -
sterol som familjär hyperkole-
sterolemi och vid livsstils-

»Det finns i dag – trots
att motsatsen ofta
framförs i medierna ...
– ett starkt vetenskap-
ligt stöd för att ett
stort intag av mättat
fett är en väsentlig
riskfaktor för hjärt–
kärlsjukdom.«

Epidemiologiska observations-
studier talar för att en ökad mor-
talitet föreligger hos individer på
högproteinkost. Ett högt intag av
charkuterivaror och »rött kött«
ökar också risken för insjuknande
i vissa cancerformer.
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associerad stegring av LDL-
kolesterol. Att LDL-kolesterol
höjs av mättat fett och trans-
fett stöds av en omfattande
metaanalys [46] och av EPIC
Norfolk, den hittills största
studien på området [47]. 

Intag av mättat fett påver-
kar också direkt endotelcells-
funktion [48], ökar oxidativ
stress och inflammation [49],
delvis genom att ökat fettin-
tag i kosten påverkar tarm-
bakterier som i sin tur ökar
upptaget av lipopolysackari-
der, vilket resulterar i ett ökat
inflammatoriskt svar [50]. 

Fettlever är en oberoende
riskfaktor för hjärt–kärlsjuk-
dom. Fetmaläkemedlet Xeni-
cal blockerar fettupptag från
tarmen och ger därmed sam-
ma effekt som en fettsnål
kost. Det resulterar i viktned-
gång men dessutom i en mer
uttalad minskning av inlag-
ring av fett i levern än vad en-
bart viktreduktionen medför
[51]. Detta tillsammans med
andra studier [52] styrker att
en fettsnål kost kan vara
gynnsammare även ur detta
perspektiv.

LC/HF innebär också ett stort
intag av animaliskt protein.
Epidemiologiska observa-
tionsstudier talar för att en
ökad mortalitet föreligger hos
individer på högproteinkost
[53-57]. Ett högt intag av
charkuterivaror och »rött
kött« ökar också risken för in-
sjuknande i vissa cancerfor-
mer [58-60]. I WHI-studien
ses även en minskad risk för
vissa subgrupper av bröstcan-
cer [61] och ovarialcancer [62]
kopplat till minskat fettintag. 

Nutritionsområdet kan te sig
förvirrande när vetenskapliga
studier kommer till så varie-
rande resultat. Olika studiety-
per besvarar olika vetenskap-
liga frågor, och studiedesign
liksom omgivningsfaktorer
måste beaktas när fynden di-
vergerar. Epidemiologiska ob-
servationsstudier kan påvisa
eller styrka samband mellan
exponering och sjukdomstill-
stånd i den studerade popula-
tionen. De kan endast i kom-
bination med andra typer av

studier påvisa kausalsam-
band.

Epidemiologiska studier
blir svårbedömda när indivi-
der ändrar de levnadsvanor
som man vill studera. Insik-
ten att intaget av mättat fett
bör begränsas kan t ex medfö-
ra att individer som har släk-
tingar med kardiovaskulära
sjukdomar minskar intaget av  
mättat fett. Dessa individer
har dock kvar en ökad gene-
tisk risk för kardiovaskulär
sjukdom. Om en grupp med
ökad genetisk risk som modi-
fierat sin kost i gynnsam
riktning jämförs med en
grupp som har mindre gene-
tisk risk men ogynnsammare
kostvanor kan resultaten bli
svårvärderade.Detta problem
har vid värdering av senare
års epidemiologiska studier
varit alltför lite beaktat. An-
dra faktorer som kan påverka
resultaten är att befolkningen
generellt har sänkt intaget av
mättat fett vilket innebär att
det kan vara svårare att stude-
ra skillnader som resulterar i
ändrad sjuklighet, att riskin-
divider använder mer och
bättre läkemedel etc.

För att dra slutsatser om or-
sakssamband måste epide-
miologiska studier styrkas av
funktionella studier av ba-
komliggande biologiska me-
kanismer samt av kontrolle-
rade interventionsstudier.
När läkemedel testas är det
ett absolut krav att studien är
dubbelblind. Svårigheterna
att på motsvarande sätt göra
dubbelblinda kostinterven-
tioner är uppenbara. Det är
också ett problem att försöks-
personerna inte alltid följer
interventionskosterna, vilket
påvisats i en studie där högt
proteinintag jämförts med
lågt [11]. Trots dessa metodo-
logiska svårigheter konklude-
rar vi att våra här redovisade
bedömningar av sambanden
mellan intag av mättat fett
och kardiovaskulär sjuklighet
kvarstår.

Vår bedömning
• Viktnedgång – oavsett hur

den sker – har gynnsamma
effekter för individer med

övervikt och typ 2-diabetes.
Det finns ingen anledning
att förkasta vare sig LC/HF
eller någon annan diet un-
der en kortare viktned-
gångsperiod (<1 år). LC/HF
kan dock inte anses bättre
än annan viktnedgångsbe-
handling. 

• Kostformer som rekom-
menderas långsiktigt för
den som är viktstabil måste
underställas andra krav än
de som ställs vid kortsiktig
viktnedgång. Det går inte
att utifrån resultat uppnåd-
da i viktbehandlingsstudier
extrapolera eventuella häl-
sovinster till långtidsbruk
för viktstabila. Socialstyrel-
sen har i sitt beslut inte
skiljt på kost för viktned-
gång och för viktstabilitet.

• LC/HF-koster kan ha nega-
tiva långtidseffekter. Både
en hög andel mättat fett och
protein medför en ökad risk
för död i kardiovaskulär
sjukdom. Det är svårt att i
LC/HF-kosten få utrymme
för en tillräcklig mängd
kostfiber och vattenlösliga
vitaminer. LC/HF går också
tvärt emot cancerpreventi-
va rekommendationer. Ut-
ifrån ett helhetsperspektiv
bör LC/HF inte rekommen-
deras för den viktstabila pa-
tienten med övervikt eller
typ 2-diabetes eller för be-
folkningen i allmänhet.

• Extremdieter med 5–10 E-
procent kolhydrat ska na-
turligtvis i än högre grad
hanteras med stor försiktig-
het. Socialstyrelsens be-
dömning att denna kost är
förenlig med vetenskap och
beprövad erfarenhet saknar
stöd i den vetenskapliga lit-
teraturen, även om man in-
skränker sig till viktned-
gångsbehandling. 

Våra kostråd ska inte vara ris-
tade i sten. De kommer med
all sannolikhet att nyanseras i
takt med att ny kunskap till-
kommer om de biologiska ef-
fekterna som olika typer av
mättat och omättat fett och
olika typer av kolhydrater
har. Men det som nu har skett
är något annat. Socialstyrel-
sen har – sannolikt i tidsnöd

och under yttre tryck – legiti-
merat en kostform, för vilken
vetenskapligt stöd saknas. Vi
föreslår att Socialstyrelsen
omprövar sitt ställningsta-
gande.

■ Potentiella bindningar eller
jävs förhållanden: se www.lakar-
tidningen.se
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