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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Diabetes Mellitus är en sjukdom som stadigt ökar. Kosten har stor betydelse för 

att hålla HbA1c (glykerat hemoglobin) på en bra nivå. Sjuksköterskor bör ha kunskap om 

detta och förmåga att förmedla den till patienter, så att de själva kan få möjlighet att påverka 

sin HbA1c-nivå genom sin kost. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa olika dieter 

och deras påverkan på HbA1c-nivån hos personer med DM typ 2. Syftet med litteraturstudien 

var också att granska artiklarna och se  

vilken undersökningsgrupp som använts. Metod: Databaserna PubMed och Cinahl användes 

för att sammanställa denna kvalitativa, deskriptiva litteraturstudie. 14 stycken kvantitativa 

studier publicerade mellan 2002 till 2011 valdes ut och granskades. Sökorden som användes 

var ”Diabetes Mellitus”, ”Diet Therapy” samt ”HbA1c”. Resultat: De dieter som framkom 

var dieter med begränsningar, dieter med minskat kolhydratintag, dieter speciellt 

rekommenderade till personer med diabetes, dietistledda dieter, övriga dieter samt dieter med 

tillägg. Huvudresultat i denna studie visar att majoriteten av de utvalda dieterna hade positiv 

påverkan på HbA1c-nivån oavsett vilket näringsämne som reducerats eller lagts till. Slutsats: 

De flesta dieter resulterade i en minskning av HbA1c-nivåerna, de resulterade även i 

viktminskning. Det behövs ytterligare forskning om förbättrade HbA1c-nivåer beror på 

dietens utformning eller den viktminskning som dieten leder till. Sjuksköterskor behöver mer 

utbildning och kunskap inom kostens betydelse hos personer med DM typ 2. 
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Abstract 

 

Background: Diabetes Mellitus is a disease that is on the increase. The diet is of significant 

importance to keep the HbA1c on a good level. Nurses should have knowledge of, and ability 

to communicate this, in order to enable patients to control the HbA1c level through their diets. 

Objective: The purpose of the literature study was to shed light on different diets and their 

effects on HbA1c level in people with type 2 DM. The purpose was also to review the articles 

and what control group that had been used. Method: The databases, PubMed and Cinahl were 

used to compile this qualitative and descriptive literature review. Fourteen of the quantitative 

studies that were published between 2002 and 2011 were selected and assessed. The search 

terms used were "Diabetes Mellitus", "Diet Therapy" and "HbA1c". Results: The diets that 

emerged were; diets with certain restrictions, diets with reduced carbohydrate intake, diets 

especially recommended for people with diabetes, diets under supervision of nutritionists, 

other diets and diets with supplements.  Twelve out of the fourteen diets showed results in 

improved HbA1c levels and also contributed to weight loss they also resulte. Conclusion: 

Most of the diets resulted in a decrease of the HbA1c-levels but also in weight loss. Further 

research is needed to determine whether improved HbA1c-levels is a result of the quality of 

the diet or the weight loss itself as a result of the diet. Nurses will need education and 

knowledge about the significance of diets in patients with DM type 2. 
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1. Introduktion 

Diabetes Mellitus (DM) är en metabolisk sjukdom och kännetecknas av kronisk hyperglykemi 

(Hjelm m.fl. 2002). DM är ett växande folkhälsoproblem. 1995 fanns det omkring 135 

miljoner människor i världen med DM. Världshälsoorganisationen förutspår att den siffran 

kommer att stiga till 300 miljoner år 2025 (WHO, 1998). DM delas in i två olika grupper, typ 

1 och typ 2. I Sverige beräknas över 350 000 personer leva med känd diabetes, där de flesta 

har DM typ 2. DM typ 2 är den vanligaste formen av diabetes och debuterar vanligen i vuxen 

ålder. DM typ 2 kan vara ärftligt eller uppkomma av olika livsstilsfaktorer som övervikt, 

matvanor och brist på aktivitet (Ericson m.fl. 2009). DM typ 2 är en form av diabetes som 

medför nedsatt glukostolerans som beror på defekter i insulinsekretion och insulinresistens. 

Fetma och störningar i lipidmetabolismen hör till vanligheterna hos personer med DM Typ 2 

(Hjelm m.fl. 2002). 

 

1.1 Behandlingsstrategier 

Olika behandlingsstrategier vid DM är kost, motion, insulin, perorala antidiabetika och 

egenvård. Hos rökare är rökstopp av stor vikt (Ericson m.fl. 2009). Kostens betydelse för att 

hålla HbA1c-nivån på en bra nivå har uppmärksammats under senare år. HbA1c står för 

glykerat hemoglobin och är ett ”långtidsmått” på glukosnivån i blodet. Normalvärde är <5 %. 

Kostbehandling bidrar till att förhindra eller försena de komplikationer som ofta följer 

diabetes som blodtryckshöjning och hjärt- och kärlsjukdomar, det bidrar även till att förbättra 

glukostoleransen. Kostförändringar kan även påverka faktorer som bukfetma, förhöjda 

mängder triglycerider (fett) i blodet samt låg andel HDL-kolesterol (high-density lipoprotein) 

i blodet. Därför är kunskapen om kostens betydelse som behandling vid diabetes en viktig del 

där vårdpersonal bör vara utbildad och uppdaterad (Agardh m.fl. 2002). I behandling av DM 

Typ 2 eftersträvas låga värden av HbA1c och det är det viktigaste måttet att följa i 

diabetesbehandling (Socialstyrelsen, 2010). HbA1c mäter medelblodglukosnivån hos personer 

med DM Typ 2, åtta till tio veckor bakåt i tiden. Målet med diabetesbehandling är att hålla 

glukoshalten i blodet på en normal nivå för att på så sätt minska symtomen och undvika 

komplikationer (Ericson m.fl. 2009). Justeringar av kost och tillägg av fysisk aktivitet kan 

påverka detta positivt (Hjelm m.fl. 2002). Socialstyrelsens rekommendationer för hälso- och 

sjukvården är att från debuten av typ 2-diabetes, där ingen hjärt-kärlsjukdom är känd, bör det 

intensivt sättas in behandling där målet är att nå bästa möjliga HbA1c-nivå (Socialstyrelsen, 

2010). 
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1.2 Koster/Dieter relaterat till Diabetes Mellitus 

Vid behandling av diabetes är nutrition en viktig del och i diabetesanpassad kost står 

kolhydraterna för den största delen av energiintaget. Det glykemiska indexet återspeglar hur 

snabbt blodsockret höjs efter intag av kolhydrathaltiga livsmedel (Miller m.fl. 2009). Med rätt 

behandling samt livsstilsförändringar som förbättrade kostvanor, ökad fysisk aktivitet samt 

genom att hålla sin vikt på en bra nivå reduceras riskerna och man förebygger ytterligare 

komplikationer vid DM typ2. Diabetespatienter kan tillsammans med läkare och dietist lägga 

upp olika måltidsplaner med dieter som räknar kolhydrater, dieter där fokus ligger på det 

glykemiska indexet, vegetariska dieter eller dieter där man kan få lära sig att skapa en 

mattallrik med rätt proportioner (American Diabetes Association, 2011). 

Nationalencyklopedins definition på diet: ”Medicinskt utformad kost som är avsedd att 

upphäva eller reducera verkningarna av en ämnesomsättningssjukdom eller av en störning av 

näringsupptaget från tarmen eller som avser att skydda personen från intag av en substans 

som den är immunologiskt överkänslig mot” (Nationalencyklopedin, 2011). 

 

1.3 Dorothea Orems egenvårdsteori  

Orem menar med sin egenvårdsteori att omvårdnad är en ersättning för egenvård då personen 

inte själv kan utföra den, och omvårdnadens mål är så långt det är möjligt hjälpa personerna 

till självständighet och egen omvårdnad (Kirkevold, 2004). I diabetesbehandling använder sig 

sjuksköterskan av Orems egenvårdsteori när hon gör något för en annan person, handleder 

och ger fysiskt och psykologiskt stöd, när hon skapar en miljö som främjar utveckling och 

undervisar personer med DM typ 2. Att själv kunna reglera sin glukoshalt i blodet genom att 

äta på ett speciellt anpassat vis är i många hänseenden en form av egenvård och som 

sjuksköterska har man ett ansvar att ge den informationen och kunskapen till personer som 

drabbats av DM och uppfyller på så sätt Orems omvårdnadens mål (Kristoffersen m. fl. 2006). 

Då sjuksköterskor är i en strategisk position så har de en viktig roll när det gäller att bekämpa 

diabetespandemin, där syftet är att hålla människor friska så länge som möjligt. De måste 

kunna ta del av ny forskning och uppdatera sig för att kunna ge så god information som 

möjligt till personer med DM typ 2 (Hjelm m.fl. 2002). 

 

1.4 Problemformulering 

Världshälsoorganisationen förutspår att antalet personer med DM kommer att öka med mer än 

det dubbla från 1995 till 2025 (WHO, 1998 ). Socialstyrelsens rekommendationer ur 



3 

nationella riktlinjer visar att kostförändring, motion och livsstilsförändring kan vara 

tillräckliga faktorer för att kontrollera HbA1c-nivån hos personer med DM typ2 

(Socialstyrelsen, 2010). Då det finns flera kostprogram att följa som kan påverka 

blodsockernivån olika och det ständigt diskuteras vilken form av kost som är bäst vid diabetes 

undersöker denna litteraturstudie vilka studier som finns i ämnet. Med denna litteraturstudie 

undersöks även hur olika dieter kan hålla HbA1c-värdet på en medicinskt bra nivå hos 

personer med DM Typ 2, då det har stor betydelse vid omvårdnaden av dessa personer. 

 

1.5 Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att belysa olika dieter och deras påverkan på HbA1c-nivån hos 

personer med DM typ 2. Syftet med litteraturstudien var också att granska artiklarna genom 

att belysa vilken undersökningsgrupp som använts i relation till studiens syfte. 

 

1.6 Frågeställningar 

Vilka olika dieter finns beskrivna i litteraturen som påverkar HbA1c-nivåerna hos personer 

med DM typ 2? 

Hur påverkar de i litteraturen beskrivna dieterna HbA1c-nivåerna hos personer med DM typ 

2? 

Hur ser respektive undersökningsgrupp ut i de utvalda vetenskapliga artiklarna, i relation till 

studiens syfte? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Studien är en kvalitativ, deskriptiv litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

 

 

2.2 Litteratursökning 

Databaserna Cinahl och PubMed som återfanns på Gävle högskolas biblioteks hemsida har 

använts för att finna vetenskapliga artiklar. I de båda databaserna begränsades sökningarna 

med Free full text. Följande sökord har använts; ”Diabetes mellitus”, ”Diet Therapy” och 

”HbA1c” som är MeSH-termer hämtade ur Medlines MeSH-databas. Sökningen började med 

”Diabetes mellitus” och fylldes efterhand på med ”Diet therapy” och därefter ”HbA1c”, 
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mellan dessa sökord användes den booleanska söktermen AND. För resultat av sökning se 

tabell 1, dubbletter redovisas ej. 

 

 

Tabell 1. Utfall av databassökning 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Valda 

källor 

(exkl.dubl.) 

Författare och år på 

valda källor 

Cinahl Diabetes mellitus  20616   

 

 

Diabetes mellitus AND 

Diet therapy  

1059   

 Diabetes mellitus AND Diet 

therapy AND HbA1c 

118 8 Barnard m.fl. (2009), 

Esposito m.fl. (2009), 

Haimoto m.fl. (2008), 

Hsu m.fl. (2011), 

Magnoni m.fl. (2008), 

Ma m.fl. (2008),  

Wheeler m.fl. (2002), 

Wolever m.fl. (2008) 

PubMed Diabetes mellitus  47011   

 Diabetes mellitus AND Diet 

therapy  

630   

 Diabetes mellitus AND Diet 

therapy AND HbA1c  

96 6 Davis m.fl. (2009),  

Huang m.fl. (2010), 

Jiminez-Cruz m.fl. 

(2003),  

Jönsson m.fl. (2009), 

Luley m.fl. (2011), 

Ziemer m.fl. (2003) 

Totalt   14  

 

 

2.3 Kriterier för urval av källor 

Till denna studie söktes artiklar som kunde motsvara studiens syfte. Urvalskriterier var 

följande; artiklar skrivna på engelska eller svenska, artiklar ej äldre än 10 år, artiklar med 

vuxna män och kvinnor med DM typ 2, dieter med tillägg eller begränsningar och artiklar 
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som behandlade HbA1c-nivån. De artiklar som exkluderades var följande; artiklar äldre än 10 

år, artiklar som behandlade DM typ 1, artiklar som behandlade barn med DM eller där det 

framkom att artikeln inte behandlade ämnet som studien ämnar. I artikelsökning där mer än 

200 artiklar framkom avsmalnades sökningen med ytterligare sökord kombinerat med den 

booleanska söktermen AND. 

 

2.4 Dataanalys 

Vetenskapliga artiklar som trakterar ämnena Diabetes Mellitus Typ 2, olika dieter och 

HbA1c-nivåer begagnas i denna studie. 214 artiklar valdes ut i första omgången där alla titlar 

och abstrakt lästes igenom, utav dessa valdes därefter 14 artiklar ut där alla var av kvantitativ 

karaktär. De artiklar som exkluderades svarade inte mot denna studies uppsatta 

inklusionskriterier och svarade inte på studiens syfte och frågeställningar. Artiklarnas 

undersökningsgrupp granskades. Syfte och frågeställningar har genomgående varit i fokus och 

resulterat i att studien hållit sig till ämnet. Författarna har svarat till syftet som Forsberg & 

Wengström (2008) tar upp om att vid kvalitativ forskning ska vikt läggas vid att beskriva, 

förstå, förklara och tolka. Detta har skett genom diskussion och tolkning så att det väsentliga i 

artiklar och i litteratur uppfattats korrekt. Frågeställningarna och studiens syfte har besvarats 

och efterkommits genom kritisk granskning av litteratur och artiklar. För att säkerställa att 

studierna uppfattats likvärdigt har båda författarna tolkat de artiklar och den litteratur som 

valts ut, enskilt och gemensamt. En översikt över artiklarnas titel, design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod samt dataanalysmetod redovisas i bilaga 1. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Denna litteraturstudie följer de etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i Norden vad det 

gäller principen att göra gott, då den är kritiskt genomtänkt och det dokumenteras vad denna 

forskning kan komma att ha för nytta för populationen det gäller. Studien följer även 

principen om autonomi då den i sin utformning försöker hitta hjälpmedel som kan få den 

enskilda människan att fungera som en självständig individ med förhoppningar och önskan 

om ett bra liv (Vård i Norden, 2011). Forsberg & Wengströms (2008) kriterier för 

litteraturstudier när det gäller etiska överväganden används av författarna till litteraturstudien 

genom artiklar som är etiskt granskade eller följer etiska riktlinjer och alla artiklar som 

kommer upp i litteratursökningen redovisas. Alla resultat som framkommer i studien kommer 

att redovisas oavsett om de stödjer författarnas åsikter eller ej.  
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3. Resultat 

Denna litteraturstudie baseras på de 14 utvalda artiklarnas resultat. Resultatet presenteras i 

löpande text med underrubrikerna; dieter med begränsningar, dieter med tillägg, dieter som 

resulterat i minskad HbA1c-nivå samt dieter som inte resulterat i minskad HbA1c-nivå. 

Artikelöversikt ges i tabell 1 där författare, land, publiceringsår, titel, design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod samt dataanalysmetod. Inkluderade artiklars syfte 

och resultat presenteras i bilaga 2. 

 

3.1 Dieter med begränsningar 

Av de fjorton valda artiklarna belyste tolv stycken olika dieter med begränsningar i kosten 

och dess påverkan på HbA1c-nivån (Barnard m.fl. 2009; Davis m.fl. 2009; Esposito m.fl. 

2009; Haimoto m.fl. 2008; Huang m.fl. 2010; Jiminez-Cruz m.fl 2003; Jönsson m.fl. 2009; 

Luley m.fl. 2011; Ma m.fl. 2008; Wolever m.fl. 2008; Wheeler m.fl. 2002; Ziemer m.fl. 

2003).  

 

3.1.1 Dieter med minskat kolhydratintag 

Fem av de fjorton utvalda artiklarna belyste dieter med minskat kolhydratintag (Davis m.fl. 

2009; Esposito m.fl. 2009; Haimoto m.fl. 2008; Jönsson m.fl. 2009; Wolever m.fl. 2008). 

 

En lågkolhydratsdiet där personer under ett år följde en diet efter en modell av Atkinsdieten 

där 24 % av det dagliga kaloriintaget kom från kolhydrater och 49 % från fett undersöktes av 

Davis m.fl. (2009). Dieten inleddes med en tvåveckorsfas med kolhydratsrestriktion med 20 

till 25 gram beroende på vikten vid baslinjen, allt eftersom personerna gick ned i vikt fick de 

öka kolhydratsintaget med fem gram per vecka.  

 

Esposito m.fl. (2009) undersökte en låg-kolhydrat-Medelhavsdiet (MED) som pågick under 

fyra år som begränsade kaloriintaget till 1500 kalorier/dag för kvinnor och 1800 kalorier/dag 

för män med målet att inte mer än 50 % av kalorierna skulle komma från komplexa 

kolhydrater, baserat på evidens som menar att i en MED diet med kolhydratinnehåll mindre 

än 50 % är mer gynnsamt för viktminskning och kardiovaskulära riskfaktorer. I dieten kom 

mer än 30 % kalorierna från fett. Den största källan av tillsatt fett kom från 30-50 g olivolja.  
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En kolhydratreducerad diet (CARD) som pågick under två år där det dagliga kostintaget 

fördelades på 45 % kolhydrater, 18 % protein och 33 % fett undersöktes av Haimoto m.fl. 

(2008). CARD innebar en kolhydratreducerad kost där huvudprincipen var att eliminera 

kolhydratrik mat (inte strikt) en eller två gånger dagligen till frukost och/eller till middagen. 

Vissa patienter ombads att eliminera kolhydratrik mat vid middagen och andra uppmanades 

att avskaffa det på både frukost och middag, baserat på deras HbA1c- nivå. 

Försökspersonerna blev tillsagda att byta från middag och frukost till middag först när deras 

HbA1c – nivå minskade till 6,5 % eller lägre.  

 

Den paleolitiska dieten (stenåldersdiet) undersöktes och beskrevs av Jönsson m.fl. (2009). I 

den paleolitiska dieten ingick livsmedel som magert kött, fisk, frukt, bladgrönsaker, 

korsblommiga grönsaker, rotfrukter, ägg och nötter. Den paleolitiska dieten pågick i tre 

månader och innefattade en låg andel spannmål och mejeriprodukter och en högre andel frukt, 

grönsaker, kött, ägg. Den paleolitiska dieten var också låg i total mängd energi, kolhydrater, 

GL (glykemisk belastning), mättade fetter och kalcium och hade en hög andel omättat fett, 

kolesterol och flera vitaminer. Dietens GI hade ett genomsnitt på 50.  

 

En lågkolhydratsdiet som pågick i ett år med hög andel omättat fett där 40 % av den dagliga 

energin kom från fett och 39 % av den dagliga energin kom från kolhydrater där det 

glykemiska indexet hade ett genomsnitt på 59 undersöktes av Wolever m.fl. (2008). 

 

3.1.2 Dieter speciellt rekommenderade till personer med diabetes 

I sex av artiklarna görs jämförelser mellan olika dieter och dieter speciellt rekommenderade 

till personer med diabetes (Jönsson m.fl. 2009; Barnard m.fl. 2009; Ma m.fl. 2008; Davis 

m.fl. 2009; Esposito m.fl. 2009; Haimoto m.fl. 2008). 

 

Jönsson m.fl. (2009) undersökte en typisk diabetesdieten under tre månader som innebar 

jämnt fördelade måltider med ökat intag av grönsaker, rotfrukter, fibrer, hela korn, bröd, 

andra fullkornsprodukter, spannmålsprodukter, frukt och bär och ett minskat intag av totalt 

fett men med extra inslag av omättat fett. Majoriteten av kostens energi skulle komma från 

kolhydrater från livsmedel som av naturen är rika på kolhydrater och kostfibrer.  

 

En konventionell diabetesdiet som följdes av deltagare under 74 veckor där 15-20 % av 

energin skulle komma från protein, <7 % från mättat fett, 60-70 % från kolhydrater och 
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enkelomättade fetter, efter 2003 ADA (American Diabetes Association) riktlinjer undersöktes 

av Barnard m.fl. (2009). 

 

ADA dieten som pågick under ett år undersöktes av Ma m.fl. (2008). Genom att följa den 

skulle deltagarna räkna kolhydrater. ADA rekommenderar att det totala dagsintaget av 

kolhydrater bör baseras på deltagarens estimerade kaloribehov med ett mål på konsumtion på 

ca 55 % av den totala energin ska komma från kolhydratskällor. 

 

Davis m.fl. (2009) undersökte effekterna av en lågfettsdiet under ett år där 53 % av det 

dagliga kaloriintaget kom från kolhydrater och 25 % från fett, baserad på en modell från the 

Diabetes Prevention Program.  

 

En lågfettsdiet under fyra år baserad på American Heart Associations riktlinjer undersöktes av 

Esposito m.fl. (2009). Lågfettsdieten begränsades till 1500 kalorier/dag för kvinnor och 1800 

kalorier/dag för män med målet att inte mer än 30 % av kalorierna skulle komma från fett och 

inte mer än 10 % från mättat fett.  

 

En konventionell diet (CD) under två år undersöktes av Haimoto m.fl. (2008), där kostintaget 

fördelades på 57 % kolhydrater, 16 % protein och 26 % fett. CD baserades på gällande 

rekommendationer för typ 2 diabetes genom att begränsa energiintaget med minskat fettintag. 

 

3.1.3 Dietistledda dieter 

Två studier belyste effekten av dieter ledda av dietister (Ziemer m.fl. 2003; Huang m.fl. 

2010). 

 

En enkel måltidsplan som betonade hälsosamma matval (HFC) jämfördes av Ziemer m.fl. 

(2003) med en traditionell växelbaserad måltidsplan (EXCH) under sex månader för att 

undersöka om dieterna skulle minska HbA1c-nivån hos afroamerikaner med DM typ 2.  

 

Huang m.fl. (2010) undersökte om patientcentrerad konsultation av dietist under tolv månader 

skulle göra det lättare att följa en diet utformad för att förbättra den glykemiska kontrollen än 

för de personer som inte erhöll någon sådan konsultation. 
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3.1.4 Övriga dieter 

Effekterna av mexikansk kost med lågt glykemiskt index (GI) jämfördes av Jiminez-Cruz 

m.fl. (2003) med mexikansk kost med högt GI under sex veckor. Den typiska mexikanska 

kosten med lågt GI innehöll bönor, baljväxter, majstortillas (traditionellt tillverkad), yoghurt 

och pasta och den typisk mexikanska maten med högt GI baserades på cornflakes, vitt bröd, 

potatis och mogna bananer.  

 

Måltider innehållande animaliskt protein jämfördes av Wheeler m.fl. (2002) med måltider 

innehållande vegetabiliskt protein under sex veckor vardera för att undersöka om det hade 

någon annorlunda påverkan på njurfunktion, lipidnivåer och blodtryck.  

 

Effekten av ett fjärrövervakat ABC-program under sex månader som innebar lågkalorikost 

med låg fetthalt och främst kolhydrater med lågt glykemiskt index kombinerat med fysisk 

aktivitet undersöktes av Luley m.fl. (2011). Patienterna som följde ABC-programmet 

uppmanades att sänka sitt kaloriintag med 500 kalorier per dag.  

 

3.2 Dieter med tillägg 

De resterande två av totalt 14 artiklar belyste effekten av ett tillägg till kosten istället för en 

begränsning hos DM typ 2 patienter (Hsu m.fl. 2011; Magnoni m.fl. 2007). 

 

Effekten av ett tillskott av kapslar av koffeinfritt, grönt the (GTE), 30 minuter efter måltid, tre 

gånger dagligen i 16 veckor utan förövrigt ändrade kostvanor undersöktes av Hsu m.fl. 

(2011).  

 

Effekten av tillskott av ett diabetesspecifikt oralt kosttillskott med fiberrik MUFA under tolv 

veckor undersöktes av Magnoni m.fl. (2007). Kosttillskottet var speciellt utvecklat för 

patienter med hyperglykemi och syftade till postprandial kontroll av 

plasmaglukoskoncentrationer. 

 

 

3.3 Dieter som resulterat i minskad HbA1c-nivå.  

Av de fjorton granskade artiklarna innehöll tolv stycken studier på dieter som märkbart 

förbättrat HbA1c-nivån (Barnard m.fl. 2009; Davis m.fl. 2009; Jönsson m.fl. 2009; Luley 
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m.fl. 2011; Wheeler m.fl. 2002; Esposito m.fl. 2009; Haimoto m.fl. 2008; Ma m.fl. 2008; 

Ziemer m.fl. 2003; Jiminez-Cruz m.fl 2003; Huang m.fl. 2010; Hsu C m.fl. 2011). 

 

Effekterna av vegankost med låg fetthalt jämfördes av Barnard m.fl. (2009) med effekterna av 

en konventionell diabetesdiet och resultatet som framkom var signifikanta förändringar i 

HbA1c-nivån för båda dietgrupperna men ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

HbA1c-förändringar från ursprungsvärde till vecka 74 var -0.34% för vegankosten och -0.14 

% för den konventionella kosten. Båda dieterna resulterade även i en signifikant 

viktminskning utan signifikant skillnad mellan grupperna samt en minskning av 

plasmakoncentrationens lipider. I analyskontrollen påvisade vegankosten mer förbättrad 

glykemi och plasmalipider jämfört med den konventionella diabetesdieten.  

 

Davis m.fl. (2009) jämförde en lågkolhydratsdiet med en lågfettsdiet under ett år. Resultat 

som framkom var förbättrade värden på HbA1c-nivån de tre första månaderna men det fanns 

ingen signifikant skillnad i HbA1c-värden mellan grupperna efter 1 år. Studien resulterade 

även i viktminskning där viktminskningen skedde snabbare i lågkolhydratsgruppen med störst 

minskning de tre första månaderna men efter ett år var det ingen signifikant skillnad i 

viktminskning mellan de olika dieterna.  

 

Effekterna av en paleolitisk diet (stenåldersdiet) jämfördes av Jönsson m.fl. (2009) med en 

sedvanlig diabetesdiet och resultatet som framkom var att den paleolitiska dieten resulterade i 

lägre värden av HbA1c jämfört med diabetesdieten. Studien visade även att den paleolitiska 

dieten resulterade i mindre triglycerol, diastoliskt blodtryck, vikt samt midjeomfång jämfört 

med diabetesdieten. Medelvärdet för HDL var dock högre i den paleolitiska dieten. 

Fasteglukos och SBP (systoliskt blodtryck) minskade mer efter paleolitisk kost men förändrad 

glukostolerans skilde sig inte signifikant mellan dieterna.  

 

Effekten av ett sex månader långt ABC-program som innehöll lågkalorikost med låg fetthalt 

och främst kolhydrater med lågt glykemiskt index undersöktes av Luley m.fl. (2011). 

Resultatet visade att HbA1c sänktes. Antalet patienter med HbA1c-värde >7 sjönk från 57 % 

till 26 %. Studien kom även fram till att ABC-programmet effektivt sänkte kroppsvikt och 

minskade användningen av diabetesläkemedel hos patienter med typ 2 diabetes.  
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Wheeler m.fl. (2002) jämförde i sin studie måltider med animaliskt protein med måltider 

innehållande vegetabiliskt protein under sex veckor vardera och påvisade att båda 

kostgrupperna hade i slutet av behandlingen jämfört med baslinjen signifikant förbättrade 

HbA1c-nivåer. Studien resulterade även i ett signifikant lägre diastoliskt tryck. Alternativt 

kunde förbättringen i de båda grupperna bero på en liten minskning i kaloriintaget vilket 

resulterat i en blygsam viktminskning, snarare än förändringen i födans sammansättning.  

 

Effekten av en fyra år lång låg-kolhydrat-Medelhavsdiet (MED) jämfördes av Esposito m.fl. 

(2009) med en lågfettsdiet baserad på American Heart Associations riktlinjer och resultatet 

som framkom var att båda dieterna ledde till en förbättring i HbA1c-nivån men minskningen 

var statistiskt signifikant större i MED-dietgruppen än i lågfettgruppen i alla fyra försöksåren. 

Studien visade även att deltagarna i båda grupperna gick ned i vikt under det första året men 

viktminskningen var störst i MED-dietgruppen och efter fyra år hade deltagarna i MED 

förlorat mest i vikt.  

 

En kolhydratreducerad diet (CARD) jämfördes av Haimoto m.fl. (2008) med en konventionell 

diet (CD) och resultatet som framkom var att den genomsnittliga HbA1c-nivån hade minskat 

mer påtagligt i CARD gruppen efter ett år. Efter två år hade HbA1c nivån sjunkit i CARD 

gruppen och nivån hade ökat i CD gruppen. Studien visade även att en minskning av BMI 

(Body Mass Index) kunde uppmätas i båda grupperna men mer påtagligt i CARD gruppen. 

Sammanfattningsvis ledde CARD till anmärkningsvärda minskningar av både HbA1c-nivå 

och BMI.  

 

En diet med kolhydrater med lågt glykemiskt index jämfördes av Ma m.fl. (2008) med The 

American Diabetes Association (ADA) dieten under ett år och resultatet som framkom var att 

HbA1c-nivåerna förbättrades signifikant i båda grupperna under studien, speciellt mycket 

mellan baslinjen och fram till sex månader, men var försvagat efter tolv månader. Det fanns 

ingen uppenbar behandlingseffekt och inga skillnader på HbA1c-nivåerna mellan grupperna 

vid någon tid. Resultaten var likadana efter att ha jämfört med baslinjeresultaten. Båda 

grupperna uppnådde liknande resultat i HbA1c-nivå förändring men jämfört med ADA-dieten 

uppnådde den lågglykemiska kolhydratsdieten bättre kontroll på HbA1c-nivån med mindre 

diabetesmedicin. Studien resulterade även i viktminskning, förbättrade HDL-kolesterolvärden 

och triglycerider hos båda grupperna. Trots begränsad storlek på studien menar den att 

lågglykemisk kolhydratsdiet är ett genomförbart alternativ till ADA-dieten.  
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Ziemer m.fl. 2003 undersökte om en utbytsbaserad måltidsplan (EXCH) skilde sig från en 

enkel måltidsplan som betonar hälsosamma matval (HFC). Resultatet visade minskade 

HbA1c-nivåer jämförelsevis för båda grupperna under sex-månadersstudien. EXCH-gruppen 

minskade från 9,6 % till 7,7 % och HFC-gruppen minskade från 9,7 % till 7,8 %. Efter sex 

månader hade 41 % av EXCH-gruppens deltagare och 32 % av HFC-gruppens deltagare 

uppnått ett HbA1c-värde av 7,0 % eller mindre. Studien resulterade även i en liten men 

signifikant viktminskning hos båda grupperna.  

 

Mexikansk kost med lågt GI jämfördes av Jiminez-Cruz m.fl (2003) med mexikansk kost med 

högt GI och resultatet som framkom var att HbA1c-nivån var signifikant lägre efter låg GI 

dieten jämfört med hög GI dieten. Kulturell-baserade dieter med lågt GI val uppnådde 

signifikant bättre HbA1c nivåer efter 6 veckor jämfört med dem som åt efter hög GI dieter 

baserade på mexikanska kostriktlinjer. Dieten med lågt GI resulterade även i en minskning av 

BMI.  

 

Huang m.fl. (2010) ville med sin studie kontrollera om patientcentrerad konsultation av dietist 

skulle göra det lättare att följa en diet utformad för att förbättra den glykemiska kontrollen än 

för dem som inte erhöll sådan konsultation. De kom fram till efter flervariabel, justerad 

modellering att ett förändrat kolhydratsintag är oberoende förenat med ett förändrat HbA1c-

värde.  

 

Effekten av ett tillskott av kapslar med koffeinfritt, grönt the (GTE), 30 minuter efter måltid, 

tre gånger dagligen i 16 veckor utan förövrigt ändrade kostvanor undersöktes av Hsu m.fl. 

(2011). Resultatet visade en signifikant minskning på HbA1c-nivån. Studien resulterade även 

i en signifikant minskning av midjemått samt insulinnivå. 

 

3.4 Dieter som ej resulterat i minskad HbA1c-nivå. 

Två av de fjorton granskade artiklarna innehöll studier på dieter som inte resulterade i någon 

minskning av HbA1c-nivån (Magnoni m.fl. 2007; Wolever m.fl. 2008). 

 

Effekten av ett tillskott under 12 veckor av fiberrikt oralt näringskosttillskott (MUFA) 

undersöktes av Magnoni m.fl. (2007) som dock inte resulterade i någon signifikant påverkan 

på HbA1c-nivån. Däremot resulterade studien i att den postprandiala glukosnivån blev 
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signifikant lägre i den kontrollgrupp som fått det tillsatta fiberrika näringstillskottet jämfört 

med kontrollgruppen som inte fick något tillskott.  

 

Resultatet av en högkolhydratsdiet med högt Gl jämfördes av Wolever m.fl. (2008) med en 

högkolhydratsdiet med lågt GI och en lågkolhydratsdiet med hög andel omättat fett under ett 

år. Studiens resultat visade att kroppsvikt och HbA1c-nivån inte skiljde sig signifikant mellan 

de olika dieterna och hos patienter med DM typ 2 påverkades inte HbA1c-nivån av dieter med 

alternativt högt eller lågt GI och inte heller av lågkolhydratsdieten. Däremot visade studien att 

dieten med lågt GI resulterade i högre fasteglukos och lägre 2-timmarsglukos. Låg GI dieten 

gav i genomsnitt 12 % högre triglycerider och 4 % lägre HDL-kolesterol än 

lågkolhydratsdieten, skillnaden i totalt HDL-kolesterol försvann dock efter sex månader 

 

3.5 Undersökningsgrupp 

Det totala deltagarantalet i de fjorton granskade artiklarna var 1779 personer och samtliga 

hade DM typ 2.  

 

Enbart vuxna personer deltog i de 14 utvalda artiklarna. Två studier angav deltagare över 18 

år (Davis m.fl. 2009; Magnoni m.fl. 2007). Hsu m.fl. (2011) undersökte deltagare mellan 20-

65 år. Ma m.fl. (2008) undersökte deltagare från 21 år eller äldre. Huang m.fl. (2010) 

undersökte deltagare mellan 30-70 år. Wheeler m.fl (2002) undersökte deltagare mellan 37-70 

år. Två studier använde sig av deltagare mellan 35-75 år (Esposito m.fl. 2009; Wolever m.fl. 

2008).  Jiminez-Cruz m.fl. (2003) undersökte deltagare mellan 44-75 år. Ziemer m.fl. (2003) 

angav en medelålder på deltagarna på 52 år. Luley m.fl. (2011) undersökte två 

deltagargrupper där medelåldern var 57 år i den ena gruppen och 58 år i den andra gruppen. 

Tre studier uppgav enbart att det handlade om vuxna personer med DM typ 2 och angav ingen 

ålder på deltagarna (Barnard m.fl 2009; Davis m.fl 2009; Jönsson m.fl. 2009). 

 

Sex artiklar redovisade antalet kvinnor och män i sina studier (Jiminez-Cruz m.fl. 2003; 

Jönsson m.fl 2009; Luley m.fl. 2011; Ma m.fl 2008; Wheeler m.fl. 2002; Ziemer m.fl. 2003). 

Jiminez-Cruz m.fl. (2003) undersökte 14 personer varav sex män och åtta kvinnor. Jönsson 

m.fl. (2009) undersökte 13 personer varav tio män och tre kvinnor. Luley m.fl. (2011) 

undersökte två grupper med 35 deltagare i varje grupp, den ena gruppen bestod av 15 män och 

20 kvinnor och den andra gruppen bestod av 19 män och 16 kvinnor. Undersökningsgruppen i 

studien av Ma m.fl. (2008) utgjordes av 40 personer varav 19 män och 21 kvinnor. Wheeler 
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m.fl. (2002) undersökte 17 personer varav 14 män och tre kvinnor. Ziemer m.fl. (2003) 

undersökte 648 personer varav 227 män och 421 kvinnor. Åtta studier presenterade 

deltagarantalet utan att ange om det rörde sig om män eller kvinnor (Barnard m.fl. 2009; 

Davis m.fl. 2009; Esposito m.fl. 2009; Haimoto m.fl. 2008; Hsu m.fl. 2011; Huang m.fl 2010; 

Magnoni m.fl 2007; Wolever m.fl. 2008). 

 

Sjukdomslängden på deltagarna varierade från helt nydiagnostiserad DM typ 2 (Esposito m.fl. 

2009; Huang m.fl. 2010), deltagare som haft DM typ 2 mer än sex månader (Barnard m.fl. 

2009; Magnoni m.fl. 2007), deltagare som haft DM typ 2 mer än ett år (Hsu m.fl. 2011; 

Jiminez-Cruz m.fl. 2003; Ziemer m.fl. 2003) till deltagare som haft DM typ 2 i genomsnitt nio 

år (Jönsson m.fl. 2009). Sex studier presenterade inte durrationen på DM typ 2 (Davis m.fl. 

2009; Haimoto m. fl. 2008; Luley m.fl. 2011; Ma m.fl. 2008; Wheeler m.fl. 2002; Wolever 

m.fl. 2008). 

 

Av de 14 utvalda artiklarna angav sju stycken studier deltagarnas HbA1c-värden vid 

baslinjen. Davis m.fl. (2009) undersökte deltagare vars HbA1c-nivåer låg mellan 6 % -11 %. 

En studies försökspersoner hade en HbA1c-nivå mellan 6,5 % -8,5 % (Magnoni m.fl. 2007). 

En studies deltagare hade HbA1c-nivå 6 % eller mer (Jönsson m.fl. 2009). Två studier 

undersökte deltagare vars HbA1c-nivå var 7 % eller mer (Ma m.fl. 2008; Wolever m.fl 2008). 

En studies deltagare hade HbA1c-nivåer på i snitt 9,4 % (Ziemer m.fl. 2003). (Esposito m.fl 

(2009) undersökte deltagare vars högsta HbA1c-nivå låg på 11 %. Luley m.fl. (2011) 

undersökte personer med förhöjda HbA1c-nivåer utan att specificera något värde. Sex studier 

redovisade inte HbA1c-nivåerna på de inkluderade försökspersonerna vid baslinjen (Barnard 

m.fl. 2009; Haimoto m.fl. 2008, Hsu m.fl. 2011; Huang m.fl. 2010; Jiminez-Cruz m.fl 2003, 

Wheeler m.fl 2002). 

 

Sex av de 14 utvalda artiklarna redovisade deltagare med BMI >25 kg/m2 vid urvalet (Davis 

m.fl. 2009; Esposito m.fl. 2009; Hsu m.fl. 2011; Jiminez-Cruz m.fl. 2003; Luley m.fl. 2011; 

Wheeler m.fl. 2002). En studie visade deltagare i två grupper som vid baslinjen hade ett BMI 

medelvärde på 24,2 samt 25,1 (Haimoto m.fl 2010). Ytterligare tre studier visade deltagare 

med högt BMI, utan specifikt värde (Ma m.fl. 2008; Wolever m.fl. 2008; Ziemer m.fl. 2003). 

Fyra studier rapporterade inga värden av BMI hos deltagarna (Barnard m.fl. 2009; Magnoni 

m.fl 2007; Huang m.fl 2010; Jönsson m.fl. 2009). 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med litteraturstudien var att belysa olika dieters påverkan på HbA1c-nivån hos 

personer med DM typ 2. Syftet med litteraturstudien var också att granska artiklarna genom 

att belysa vilken undersökningsgrupp som använts. Det finns flera kostprogram att följa som 

kan påverka blodsockernivån olika och det diskuteras ständigt vilken form av kost som är bäst 

vid diabetes. Efter granskning av utvalda artiklar framkom resultat som visar att majoriteten 

av de utvalda artiklarna behandlar dieter som innehåller någon form av begränsning, där man 

reducerar mängden av ett specifikt näringsämne som kolhydrater eller fett. Huvudresultat i 

denna studie visar att flera av dieterna har påverkan på HbA1c-nivån oavsett vilket 

näringsämne som reducerats eller lagts till.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Av de fjorton granskade artiklarna belyste tolv stycken dieter med begränsning varav fem 

stycken var dieter med reducerat kolhydratintag. Av dessa fem resulterade fyra stycken i 

förbättrade HbA1c-nivåer (Davis m.fl. 2009, Esposito m.fl. 2009, Haimoto m.fl. 2008, 

Jönsson m.fl. 2009). Förutom förbättrade HbA1c-nivåer påverkades andra faktorer som 

viktminskning och förbättrade värden i blodtryck, lipidnivåer och förbättrade 

kolesterolvärden. Då denna litteraturstudie fann fyra studier som resulterat i både förbättrade 

HbA1c-nivåer samt viktminskning är det utifrån detta resultat svårt att utröna om resultatet av 

förbättrade HbA1c-nivåer beror på dietens utformning i form av kolhydratsreducering eller 

den viktnedgång som dieten ledde till. Detta styrks av Jenkins m.fl. (2008) som i sin studie 

visade att förändring av kroppsvikt var signifikant relaterat till förändring av HbA1c-nivå. 

Socialstyrelsen bedömer att genom att gå ned i vikt kan personer med DM typ 2 själv påverka 

både blodsocker, blodtryck och kolesterol positivt. Förändrade matvanor, motion och andra 

livsstilsförändringar kan i många fall vara tillräckligt för viktnedgång. (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Jönsson m.fl. (2009) jämförde effekterna av en paleolitisk diet med en sedvanlig diabetesdiet 

och resultatet som framkom var att den paleolitiska dieten resulterade i lägre värden av 

HbA1c, mindre triglycerol, diastoliskt blodtryck, vikt samt midjeomfång än diabetesdieten. 

Dieterna sträckte sig över tre månader. Davis m.fl. (2009) som jämförde effekten av en 

lågkolhydratskost med en lågfettskost kom fram till liknande resultat, störst förbättring på 

HbA1c-nivån samt viktminskning skedde de tre första månaderna, viktminskningen var dock 
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större i lågkolhydratsgruppen än i lågfettsgruppen, dock fanns ingen signifikant skillnad i 

HbA1c-nivå eller viktminskning mellan grupperna efter ett år.  

Wolever m.fl. (2008) jämförelse av en diet med kolhydratsreducering och dieter med högt 

innehåll av kolhydrater antingen med högt eller lågt GI resulterade inte i någon minskning av 

HbA1c-nivåer i någon av dieterna. Resultatet som studien kommer fram till överensstämmer 

inte med de meta-analyser man jämfört med i studien som visat att en låg GI kost reducerar 

HbA1c-nivån och det diskuteras i studien om längden på dieten kan ha någon betydelse. 

Meta-analysen är baserad på dieter som sträckt sig över en period på mindre än tre månader 

och det kan vara så att effekterna av en låg GI diet på HbA1c inte håller i sig ett helt år. 

Denna litteraturstudie påvisar att detta kan betyda att längden på dieten har betydelse för dess 

effekter. Denna litteraturstudie påvisar att de positiva resultat som uppkommer efter en 

kortare dietperiod kan bero på att personer har lättare att genomföra en kortare diet och att 

studien därför får ett bättre resultat. När en diet sträcker sig över ett år eller längre handlar det 

mer om en livsstilsförändring som kan vara svårare att genomföra än en kortare tids diet. Ofta 

behövs ett yttre stöd för att man ska kunna klara av en sådan stor förändring. Sjuksköterskan 

kan med sin kompetens och förmåga, finnas till och vara till stöd samt inspirera personer med 

DM typ 2 genom att informera om de olika alternativ på dieter som finns och se till att 

patienten följer den föreskrivna dieten genom uppföljning, samtal och stöd. Detta understöds 

genom Orems egenvårdsteori som menar att sjuksköterskan måste kompensera när patientens 

egenvårdsförmåga brister eller är obefintlig, sjuksköterskan måste även försöka utveckla 

patientens förmåga till egenvård (Kristoffersen m.fl. (2006). Även Pagels (2004) menar att 

egenvård ger möjlighet till ökad livskvalitet, när personer själva får engagera sig i sin 

egenvård betyder det att de själva kan påverka sin situation vilket ger ökad frihetskänsla. 

 

Fem studier som jämfört olika dieter med dieter riktade till personer med DM typ 2 (Barnard 

m.fl. 2009, Esposito m.fl. 2009, Haimoto m.fl. 2008, Jönsson m.fl. 2009, Ma m.fl. 2008) 

resulterade i bättre effekter i de jämförande dieterna jämfört med de traditionella 

diabetesdieterna. I de traditionella diabetesdieterna ligger fokus på att reducera fettmängden i 

deltagarnas kostprogram och det läggs inte stor vikt vid kolhydratsreducering, detta trots att 

de fem artiklar som framkommer i denna litteraturstudie påvisar bättre resultat i de 

jämförande dieterna. Denna litteraturstudie påvisar att mer forskning behövs inom ämnet. 

Möjligtvis kan dagens riktlinjer för diabeteskost vara inaktuella. Ericson m.fl. (2009) påvisar 

de riktlinjer som gäller för diabeteskost idag, där mer än hälften av energiintaget bör utgöras 
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av sammansatta kolhydrater samt där man styr sitt val av kolhydrater baserat på hur snabb och 

kraftig blodsockerhöjning de ger och att fettintaget måste reduceras.  

 

Två av de utvalda studierna belyste dieter med ett tillägg till kosten istället för en 

begränsning, varav en belyste ett tillägg av grönt the utan förövrigt ändrade kostvanor. 

Studien resulterade i positiv förändring av HbA1c-nivåerna hos försökspersonerna. (Hsu m.fl. 

2011). Detta styrks av en studie utförd av Panagiotakos m.fl. (2009) som påvisade att 

långvarigt intag av the är associerat med lägre nivåer av fasteglukos samt lägre förekomst av 

diabetes. Baserat på detta påvisar denna litteraturstudie att mer forskning behövs inom ämnet 

tillägg av grönt the. Om flertalet studier skulle påvisa samma positiva effekt på HbA1c-

nivåerna skulle sjuksköterskan kunna använda sig av rekommendationer om ett intag av grönt 

the eller GTE till personer med DM typ 2.  

 

Tolv av de fjorton granskade artiklarna, innehöll studier på dieter som märkbart förbättrat 

HbA1c-nivån (Barnard m.fl. 2009; Davis m.fl. 2009; Jönsson m.fl. 2009; Luley m.fl. 2011; 

Wheeler m.fl. 2002; Esposito m.fl. 2009; Haimoto m. fl. 2008; Ma m.fl. 2008; Ziemer m.fl. 

2003; Jiminez-Cruz m.fl 2003; Huang m.fl. 2010; Hsu C m.fl. 2011). 

Huvudresultat i denna litteraturstudie påvisar därmed att flera av dieterna har påverkan på 

HbA1c-nivån oavsett vilket näringsämne som reducerats eller lagts till. Detta är ett tydligt 

bevis på kostens betydelse i vård av personer med DM typ 2. Kunskapen om att personer själv 

genom sin kost kan påverka sin HbA1c-nivå och därmed avsluta eller minska användandet av 

läkemedel, är en stor hörnsten i diabetesbehandling och en utmaning för sjuksköterskor att 

lyfta fram och ge undervisning inom. Detta styrks av Ruderfelt m.fl. (2004) som i sin 

litteraturstudie kom fram till att kunskap, attityd, socialt stöd, problemlösningsförmåga, 

motivation samt tillit till den egna förmågan är faktorer som underlättar för personer med 

diabetes vid förändrade kostvanor. Detta styrks även genom Socialstyrelsen (2010) som säger 

att grunden i all behandling är att ha bra levnadsvanor där bland annat att äta bra är en viktig 

aspekt. Även Agard m.fl. (2002) lyfter fram kostens betydelse för att hålla blodsockret på en 

bra nivå. 

 

Det stora ålderspannet i undersökningsgruppen gav bredd till studien och gör att resultatet kan 

riktas till både yngre och äldre personer med DM typ 2. Det kan samtidigt ge missvisande 

resultat då den metaboliska processen går långsammare hos äldre människor och därmed kan 

ge ett resultat som inte stämmer in i alla åldrar. Då 61,3 % av de redovisade deltagarna var 
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kvinnor kan det i och med den ringa skillnaden vara svårt att säga om resultatet blir 

missvisande och går att applicera på både kvinnor och män. Män har ofta större muskelmassa 

och lättare att gå ned i vikt än kvinnor, vilket kan ha påverkat resultatet. Eftersom denna 

studie hade svårt att utröna om det var viktminskningen som gav förbättrade HbA1c-nivåer 

behövs vidare forskning där man fokuserar på dieter påverkan enbart på män eller kvinnor. En 

fördel är att de granskade artiklarna tar upp både personer nydiagnostiserade med DM typ 2 

till personer som har haft DM typ 2 en betydligt längre tid. Dieterna kan riktas till en bredare 

grupp och därmed ge hopp till både de personer som nyligen fått diagnosen och till de 

personer som haft DM typ 2 en längre tid. Att ta upp och visa olika värden vid baslinjen kan 

göra att en studie ger trovärdighet och styrka då det går att skönja eventuell förbättring eller 

försämring. 

 

4.4 Metoddiskussion 

För att finna underlag till denna kvalitativa deskriptiva litteraturstudie har Databaserna Cinahl 

och PubMed använts där 14 kvantitativa vetenskapliga artiklar har varit relevanta och korats, 

utifrån denna studies syfte. Alla artiklar som inkluderades behandlade DM typ 2 där olika 

dieter beskrevs och där HbA1c-nivån påvisades. Då många av artiklarna kunde styrka 

varandra anses det som en styrka i denna studie. Studien inkluderar även två artiklar som 

behandlar dieter med tillskott av grönt the och MUFA, då det fanns intresse att undersöka om 

dieter med tillskott hade någon påverkan på HbA1c nivån. Sökningen av artiklarna 

begränsades med free full text för att enbart få åtkomst till de artiklar som serverades i sin 

helhet. Detta kan ha medfört att studien försvagats då många tänkbara artiklar kan ha fallit 

bort då free full text innebär att urvalet begränsas till artiklar som är avgiftsfria. Relevanta 

artiklar som kunde  tillfört studien viktig information kan ha missats. De inkluderade 

artiklarna var inte äldre än tio år gamla, varav två från 2011, en från 2010, fyra från 2009, tre 

från 2008, en från 2007, två från 2003 och en från 2002 vilket kan ses som en styrka då 

forskningen är mer aktuell. De 14 artiklarna var från både fattiga och rika länder vilket kan 

både styrka och ge svaghet i denna litteraturstudie då det har forskats på ett bredare spektrum 

där olika matkulturer och tillgången på mat har spelat sin roll. En svaghet i studien har varit 

att artiklarna varit på det engelska språket vilket har lett till att det många gånger har varit 

svårt att tolka det som skrivs då modersmålet för skribenterna är svenska.   
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4.5 Allmän diskussion 

DM typ 2 är ett globalt problem som stadigt ökar samt väsentligt ökar risken för en mängd 

följdsjukdomar för de drabbade. Därför är det av yttersta vikt att sjuksköterskor blir medvetna 

och har kunskaper om hur det med kostens hjälp går att hålla blodsockret på en bra nivå. Mer 

inriktning på DM och kostens betydelse för HbA1c-nivån i sjuksköterskans grundutbildning 

bidrar med stor nytta för framtida arbetsuppgifter. Genom att granska befintlig litteratur kan 

sjuksköterskor öka sin medvetenhet om hur olika dieter kan påverka HbA1c-nivåerna hos 

personer med DM Typ 2. Om sjuksköterskor har kunskaper om detta och förmågan att 

förmedla den till patienterna kan dessa själva få möjlighet att påverka sin HbA1c-nivå genom 

sin kost. Med hjälp av den kunskap sjuksköterskan besitter om olika dieters påverkan på 

HbA1c-nivån kan sjuksköterskan ge råd om kost och finnas till stöd för den drabbade så att 

denne kan förbättra sin HbA1c-nivå. Det är av yttersta vikt att patienten är delaktig i sin 

diabetesvård så att denne även efter sjukhusvistelse eller besök på annan instans kan fortsätta 

med egenvården för att hålla sitt HbA1c-värde på en bra nivå.  

 

En diet kan fungera som inkörsport till en förändrad livsstil men det finns idag en uppsjö av 

olika dieter och det är svårt att veta vilken diet som fungerar bäst. Denna litteraturstudie har 

därför undersökt olika dieters påverkan på blodsockernivåerna hos personer med DM typ 2 

och påvisar resultat där många dieter leder till förbättrade HbA1c-nivåer och viktnedgång 

oavsett vilket näringsämne som reducerats eller lagts till. Det verkar som att en gemensam 

nämnare i dieterna är kalorireduktion. Resultaten visar att en diet med kalorireduktion gör att 

personer som följer dieten uppnår resultat i form av förbättrade HbA1c-nivåer och 

viktminskning oavsett form på dieten. Idag ligger fokus på kostrekommendationer till 

personer med DM typ 2 mest på att reducera fettintaget trots att flera av dieterna i studien 

påvisat bättre resultat med andra sorters dieter. Därmed kan det behövas mer fortsatt 

forskning inom detta område då de riktlinjer som finns för diabeteskost idag möjligtvis är 

inaktuella. En diet bör kunna följas hela livet där man i första hand väljer mat är av bra 

kvalitet med rätt näringsinnehåll. En diet bör vara ett sätt att leva för att må bra. En 

viktnedgång hos personer som lider av övervikt är alltid av positiv effekt och kan appliceras 

på andra sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

Slutsats 

En majoritet av de granskade dieterna gav förbättrade HbA1c-nivåer samt viktminskning hos 

deltagarna oavsett vilket näringsämne som reducerats eller lagts till. Det behövs mer 
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forskning kring olika dieter och dess påverkan på personer med DM typ 2 för att undersöka 

om det är viktminskningen eller utformningen på dieten som resulterar i förbättrade HbA1c-

niåver. Sjuksköterskor bör ha denna kunskap för att vara redo för den stora ökningen av 

diabetes. 
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23 personer med DM 

typ 2 och 

microalbuminuria >30 

och <300 mikrogram. 

17 personer slutförde 

studien. 

Daglig loggskrivning, veckovis 

uppföljning på telefon från 

GCRC dietister. Veckovisa 

mathämtningar, viktkontroll, 

urinprov fastesocker, 

blodprover. 

Cobas Miras, instrument med 

reagenser från Roche Diagnostics 

Statistisk analys 

Data presenteras SE 

T-test 

Wolever T 

Gibbs A  

Mehling C 

Chiasson JL 

Connely P 

Josse R 

Leiter L 

Maheux P 

Rabasa-Lhoret R 

Wilson Rodger N  

Ryan E  

Canada 2008 

The Canadian Trial of 

Carbohydrates in Diabetes (CCD), 

a 1-y controlled trial of low-

glycemic-index dietary 

carbohydrate in type 2 diabetes: 

no effect on glycated haemoglobin 

but reduction in C-reactive 

protein. 

Randomiserad 

långsiktig, 

kontrollerad 

studie. 

162 patienter 

randomiserades att hålla 

diet med: 

Högt GI, Lågt GI eller 

låg andel kolhydrater. 

Data samlades in genom 47 (91 

%) patienters viktiga 

livsmedelsdagböcker. 

Konsumtionen spelades in för 

95 % av deltagarna. Jämförelse 

av HbA1c med HPLC, 

plasmaglukos. 

Longitudinella analyser i SAS 

PROC MIXED software [version 

8.2 för UNIX; SAS institute, 

CARY NC 41 Enfaktoranalys av 

variabler (ANOVA) Tukey´s test  

Ziemer D 

Berkowitz K 

A Simple Mean Plan Emphasizing 

Healthy Food Choises Is as 

Randomiserad 

studie. 

648 patienter med DM 

typ2. 

Frågeformulär och 

undervisning 

Data analyserades med hjälp av 

Statview II  
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Författare  

Land Publ. År 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Panayioto R.  

El-Kebbi I  

Musey V 

Anderson L. 

Wanko N  

Fowke M  

Brazier C  

Dunbar V 

Slocum W  

Bacha G 

Gallina D  

Cook C 

Phillips L  

USA, 2003 

Effective as an Exchange-Based 

Meal Plan for Urban African 

Americans With Type 2 Diabetes. 

Kvantitativ 

studie. 

Studentens t-test 

Mann-Whitney U test ANOVA 

Spearman rank korrelationsanalys 

Chronbachs och logistiska 

regressioner utfördes med hjälp 

av STATA statistiska 

programvara.  
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Bilaga 2.  Sammanställning av granskade artiklars syfte och resultat 

Författare Syfte  Resultat 

Barnard N  

Cohen J  

Jenkins D  

Turner-McGrievy 

Gloede L  

Jaster B 

Seidl K  

Green A 

Talpers S 

2009 

Syftet var att jämföra effekterna av en 

lågfetts vegandiet och konventionell 

diabetesdiet på glykemisk kontroll, 

vikt och blodfetter. 

Viktminskning och sänkning av blodfetter var 

betydande inom båda dietgrupperna men ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna. Lågfetts 

vegandieten förbättrade glykemiska kontrollen och 

blodfetterna mer än den konventionella diabeteskosten. 

Davis N  

Tomuta N  

Schechter C  

Isasi C R  

Segal-Isaacson C  

Stein D  

Zonszein J 

Wylie-Rosett J  

2009 

Syftet var att jämföra effekten av ett 

års intervention med en låg-kohydrats 

kost och en låg-fetts kost för 

viktminskning och glykemisk kontroll 

hos patienter med DM typ 2. 

Den största minskningen i vikt och HbA1c inträffade 

under de tre första månaderna . Viktminskning 

inträffade snabbare i låg-kolhydrat-gruppen än i låg-

fett-gruppen, men efter 1 år sågs en liknande 3,4 % 

viktminskning i båda kostgrupperna. Det fanns ingen 

väsentlig förändring av HbA1c i någon av grupperna 

efter 1 år. Det fanns ingen förändring av blodtryck, 

men en större ökning av HDL observerades i låg-

kolhydrat-gruppen. 

Esposito K  

Maiorino M  

Ciotola M       

Di Palo C  

Scognamiglio P  

Gicchino M  

Petrizzo M  

Saccomanno F  

Beneduce F  

Ceriello A  

Giugliano D  

2009 

Syftet var att jämföra effekterna av en 

lågkolhydratsdiet – medelhavsdiet eller 

en lågfettsdiet, i behovet av 

antihyperglykemisk 

läkemedelsbehandling hos patienter 

med nydiagnostiserad DM typ 2. 

Jämfört med en lågfettsdiet så ledde en 

lågkolhydratsdiet – medelhavsdiet till mer gynsamma 

förändringar av den glykemiska kontrollen och 

riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar och fördröjde 

behovet av antihyperglykemisk läkemedelsbehandling. 

 

 

 

 

 

Haimoto H  

Iwata M  

Wakai K  

Umegaki H  

2008 

Syftet var att bedöma de långsiktiga 

effekterna av en lös begränsning av 

kolhydratintag (kolhydrat-reducerad 

kost: CARD) jämfört med en 

konventionell diet (CD) vid diabetes 

typ 2. 

 

 

Resultatet visade bättre effekt av begränsning av 

kolhydrater än fett oberoende av energiintaget när det 

gäller typ 2 diabetes kostbehandling. Kolhydrater höjer 

blodsockret kraftigt vilket inte fett och protein gör. 

CARD gav bra minskningar av HbA1c- nivåerna och 

BMI samt förbättring av serum-kolesterol utan 

förstärkning av medicinering detta gällde inte CD. 

Hsu C  

Liao Y-L 

Lin S-C  

Tsai T-H  

Huang C-J  

Chou P  

2011 

Syftet med studien var att undersöka 

effekten av ett koffeinfritt grönt the 

(GTE), daglig dos 856 mg 

epigallotecchin gallate (EGCG) på 

överviktiga personer med DM typ 2. 

En statistiskt signifikant skillnad inom koncernen 0,4-

procentig minskning av HbA1c observerades efter 

GTE-behandling jämfört med baslinjen. Inom-grupp 

jämförelse visade också att GTE gruppen hade 

signifikant minskning av midjemåttet, HOMA-IR index 

och insulin nivå och en betydande ökning av ghrelin. 

Huang M-C  

Hsu C-C 

Wang H-S  

Shin S-J  

2010 

Syftet var att utvärdera effekten av på 

plats, dietist-ledd diet, på glykemisk 

kontroll under 1 år. 

Under ettårsperioden uppvisades inga betydande 

förändringar i HbA1c, varken i interventionsgruppen 

eller i kontrollgruppen, men de patienter i 

interventionsgruppen som haft dåligt kontrollerad 

HbA1c vid baslinjen hade signifikant större 

förbättringar, både på HbA1c och fasteblodsocker 

jämfört med kontrollgruppen under samma period. 

Jiminez-Cruz  A  

Bacardi-Gascon M  

Turnbull W  

Rosales-Garay P  

Severino-Lugo I  

2003 

Syftet vara att jämföra effekterna av en 

flexibel lägre och högre glykemiskt 

index (GI) Mexikansk stil diet på 

biokemisk data och BMI under en 6- 

veckors behandlingsperiod. 

 

 

Glykemiska belastningen och GI var lägre under låg - 

GI – kost och under hög - GI - kost var kostfibrerna 

lägre. Deltagarna i låg – GI perioden förbrukade 

betydligt färre kolhydrater, såsom vitt vetebröd, vitt 

långkornigt ris, potatis, hög – GI frukt, och morötter 

och mer kolhydrater såsom pintobönor, hel måltid 

vetebröd, och låg – GI frukter än det gjorde hos 

deltagarna i hög – GI perioden. Inga skillnader i 

mängden konsumerade kolhydrater. Vid slutet av studie 

perioden förbättrades A1c vid låg- GI-kost jämfört med 

hög  - GI- kost. 
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Författare Syfte  Resultat 

Jönsson T  

Granfeldt Y  

Ahrén B  

Branell U-C  

Pålsson G  

Hansson A  

Söderström M 

Lindeberg S  

2009 

Syftet var att jämföra effekterna av en 

Paleolitisk diet (stenålderskost) med en 

diabetesdiet som vanligtvis 

rekommenderas mot kardiovaskulära 

sjukdomar hos patienter med DM typ 2 

som inte behandlas med insulin. 

Under de tre månader som studien pågick, förbättrades 

den glykemiska kontrollen och flera kardiovaskulära 

riskfaktorer med paleotisk kost jämfört med en kost för 

diabetiker hos patienter med DM typ 2. 

Luley C  

Blaik A 

Reschke K  

Klose S  

Westphal S  

2011 

Syftet var att utvärdera effekten av 

”Aktiv Body Control (ABC) 

programmet” för viktminskning hos 

patienter med diabetes typ 2. 

 

Interventionsgruppen sänkte sin vikt, glukos och 

HbA1c och antidiabetika avbröts hos 13 personer och 

minskades hos 14 personer. I kontrollgruppen fanns det 

inga relevanta förändringar  i kroppsvikt, 

laboratorievärden eller läkemedelsbehandling. 

Magnoni D  

Rouws C  

Lansink M  

van Laere K  

Campos A  

2007 

Syftet var att utvärdera effekt på 

postprandiala glukosrespons genom ett 

fiberrikt näringstillskott (ONS) hos 

personer med DM typ 2 med risk för 

undernäring.  

Den postprandiala glukosnivån blev signifikant lägre i 

den kontrollgrupp som fått det tillsatta fiberrika 

näringstillskottet jämfört med den kontrollgrupp som 

inte fått tillskottet.  

Ma Y 

Olendzki BC  

Merriam PA  

Chiriboga DE  

Culver AL  

Li W  

Hebert JR  

Ockene IS  

Griffith JA  

Pagoto SL  

2008 

Syftet var att utvärdera effekten av ett 

lågt glycemiskt index (GI) med 

American Diabetes Association (ADA) 

diet på HbA1c hos personer med 

diabetes typ 2. 

 

Jämfört med ADA dieten uppnådde GI dieten jämn 

kontroll av HbA1c nivån med mindre användning av 

diabetes läkemedel. 

 

Wolever T 

Gibbs A  

Mehling C  

Chiasson JL  

Connely P 

Josse R 

Leiter L 

Maheux P  

Rabasa-Lhoret R 

Wilson Rodger N  

Ryan E  

2008 

Syftet var att jämföra effekten av att 

alternera det glykemiska indexet eller 

mängden kolhydraterna på glykerat 

hemoglobin (HbA1c), plasmagluko, 

fetter och C-reaktivt protein (CRP) hos 

patienter med DM typ 2. 

Kroppsvikt och HbA1c skilde sig inte signifikant 

mellan de olika dieterna. Fasteglukos var högre och 2-

timmars glukosen lägre efter 12 månader med låg-GI 

diet. Låg GI diet gav genomsnitt 12 % högre 

triglycerider och 4 % lägre HDL-kolesterol än med 

lågkolhydratsdiet, men skillnaden i totalt HDL-

kolesterol försvann efter sex månader. Övergripande 

var CRP 30 %lägre med låg-GI diet än med hög-GI 

diet. 

Wheeler M  

Edwin Fineberg S  

Fineberg N S  

Gibson R G  

Hackward L 

2002 

Syftet var att avgöra effekten av sex 

veckor med måltider som innehöll 

vegetabiliskt protein jämfört med 

måltider som innehöll animaliskt 

protein på njurfunktion, i andra hand 

glukosvärde, fettvärden och blodtryck. 

Inga signifikanta skillnader mellan dieterna vad de 

gällde glomerulär filtrationshastighet, 

njurgenomblödning, albumin i urinen, totalkolesterol, 

HDL-kolesterol, triglycerider, glukos, insulin, HbA1c, 

blodtryck eller serum aminosyror. Dieterna förbättrade 

dock HbA1c-nivån signifikant samt diastoliska trycket. 

Ziemer D  

Berkowitz K 

Panayioto R  

El-Kebbi I  

Musey V 

Anderson L  

Wanko N  

Fowke M  

Brazier C  

Dunbar V  

Slocum W  

Bacha G 

Gallina D  

Cook C 

Phillips L  

2003 

Syftet var att jämföra en enkel 

måltidsplan som betonar hälsosamma 

matval med en traditionell växel-

baserad måltidsplan för att minska 

HbA1c-nivåerna för afroamerikaner 

med DM typ 2. 

Förbättringar i glykemisk kontroll var signifikanta för 

båda grupperna. Förbättringar av HDL-kolesterol och 

triglycerider var jämförbara i båda grupperna, medan 

andra lipider och blodtryck inte förändrats. Bland 

överviktiga patienter var viktnedgångsfördelningen 

jämförbar mellan de båda dieterna. 
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