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SAMMANFATTNING 

 

Typ 1 diabetes kräver intensiv insulinbehandling för att uppnå en god metabol kontroll vilket 

har betydelse för förebyggandet av senkomplikationer. HbA1c är den viktigaste 

kvalitetsindikatorn för metabol kontroll. Egenvården vid typ 1 diabetes är avancerad och 

kräver ett stort engagemang av den drabbade eller vårdnadshavaren för att kunna leva ett så 

normalt liv som möjligt med optimal hälsa och livskvalitet. För att stärka diabetespatientens 

kunskap och egenvårdskapacitet krävs ett adekvat stöd av ett diabetesteam och av 

diabetessjuksköterskan i synnerhet. Kolhydraträkning är en strategi som fokuserar på att det är 

mängden kolhydrater i maten som är avgörande för vilken insulindos som krävs för att hålla 

blodsockervärdet efter måltid inom målvärde. Det finns ingen säker evidens för att 

kolhydraträkning förbättrar den metabola kontrollen. Internationellt har kolhydraträkning 

länge använts som redskap för insulindosering. Under de senaste åren har metoden börjat 

införas i svensk diabetesvård även vid barn och ungdomskliniker.  

 

Syftet med arbetet var att belysa faktorer som påverkar egenvård och livskvalitet vid 

användning av kolhydraträkning vid typ 1 diabetes. För att kunna besvara syftet formulerades 

tre frågeställningar: Hur påverkar kolhydraträkning egenvården vid typ 1 diabetes? Hur 

påverkas livskvaliteten vid användning av kolhydraträkning? Vilka faktorer påverkar 

användbarheten? 

 

Metoden som användes var en systematisk forskningsöversikt. I databaserna PubMed och 

CINAHL söktes vetenskapliga orginalartiklar som rörde kolhydraträkning vid typ 1 diabetes 

hos vuxna samt barn och ungdomar och belyste användbarheten samt den eventuella nyttan 

för patientens egenvård. Sammanlagt inkluderades sexton artiklar. 

 

Resultatet visade att i fyra av fem studier med vuxna deltagare där kolhydraträkning jämförts 

med sedvanlig insulinbehandling sänktes HbA1c relaterat till kolhydraträkning. I tre liknande 

jämförande studier med barn och ungdomar som deltagare sågs ingen skillnad i HbA1c i två 

av studierna och i en ökade HbA1c. Däremot sågs minskade blodsockersvängningar och fler 

blodsockervärden inom målområdet efter måltid hos ungdomarna i en av studierna. 

Frekvensen hypoglykemier påverkades inte. I de sju studier där BMI har följts sågs sänkt BMI 

relaterat till kolhydraträkning i tre av dem, och oförändrat BMI i fyra studier. Det visades att 

livskvaliteten ökade, i synnerhet efter grupputbildning i kolhydraträkning. 

Behandlingstillfredställelsen ökade hos både vuxna samt barn och ungdomar och deras 

föräldrar. Noggrannheten i uppskattningen av kolhydrater hade betydelse för HbA1c och 

blodsockervärdet efter måltid, men en marginal på tio gram över eller under det faktiska 

innehållet räckte. Utformningen på utbildningen i kolhydraträkning hade betydelse för 

resultatet och hjälpmedel som boluskalkylator i pump eller blodsockermätare underlättade 

användningen för patienten. 

 

Slutsatsen blev att kolhydraträkning ger framför allt vuxna personer med typ 1 diabetes 

möjlighet att kunna sänka sitt HbA1c och förbättra den metabola kontrollen. Trots att 

kolhydraträkning erbjuder flexiblare matvanor tycks det inte finnas någon risk för ökat BMI. 

Kolhydraträkning verkar ge positiv effekt på livskvalitet och framför allt ge en ökad 

diabetesrelaterad behandlingstillfredställelse. Noggrannheten i uppskattning av kolhydrater 

har betydelse, men behöver inte vara exakt och upprepade utbildningar i kolhydraträkning, 

gärna i grupp ökar chansen för lyckat resultat. 

 

Nyckelord: Typ 1 diabetes, egenvård, kolhydraträkning, metabol kontroll, livskvalitet. 
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INLEDNING 

 

Att leva med typ 1 diabetes kräver avancerad egenvård i stort sett dygnet runt för att kunna 

leva ett så normalt liv som möjligt med bibehållen hälsa och livskvalitet. Detta kräver i sin tur 

ett adekvat stöd och fortlöpande undervisning från ett diabetesteam bestående av flera olika 

yrkeskategorier, och i synnerhet av diabetessjuksköterskan. Allt som kan underlätta 

egenvården och eventuellt öka livskvaliteten för diabetespatienten och närstående känns 

välkommet.  

 

Kolhydraträkning är en strategi eller ett verktyg för måltidsplanering vid typ 1 diabetes, som 

ger stöd för patienten eller vårdnadshavare om det gäller yngre barn, att själv räkna ut vilken 

insulindos som täcker kolhydratmängden i varje enskild måltid med syfte att kunna förbättra 

kontrollen över sin diabetes.  

 

Planen med detta arbete var att undersöka hur kolhydraträkning kan påverka egenvård och 

livskvalitet för att få mer kunskap om metodens effekter inför implementering i den egna 

verksamheten. 

 

BAKGRUND  

 

Diabetes typ 1 

Sjukdomen Diabetes mellitus finns beskriven sedan långt tillbaka i historien. Diabetes 

mellitus delas upp i typ 1 diabetes, och typ 2 diabetes. I detta arbete kommer endast typ 1 

diabetes att beskrivas. Typ 1 diabetes drabbar barn, ungdomar och unga vuxna, sjukdomen 

debuterar vanligtvis före 35 års ålder och är insulinberoende (Hanås, 2010). I Sverige 

insjuknar drygt 700 barn i åldern 0-14 år i typ 1 diabetes varje år och ytterligare 400 insjuknar 

årligen i åldrarna 15-34 år, det ses en ökning i incidens år från år, och då främst i de yngre 

åldrarna 0-10 år (Dahlquist, 2009). Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som innebär att 

kroppens egna immunsystem förstör bukspottkörtelns insulinproducerande betaceller vilket 

ger till följd en brist på insulin och slutligen en helt upphävd insulinproduktion. Insulinet 

fungerar som en nyckel för att öppna cellerna så att glukos (druvsocker) kan komma in och ge 

näring till kroppens celler. När insulinproduktionen upphör får inte cellerna energi utan 

hamnar i svält, sockret stannar kvar i blodbanan vilket medför att blodsockernivån stiger och 

socker utsöndras i urinen. Före insulinets upptäckt var typ 1 diabetes en dödlig sjukdom 

(Hanås, 2010). 

 

Insulinbehandling 

Tidigare användes insulin från nötkreatur och svin, numera tillverkas humaninsulin som 

kemiskt är sammansatt exakt likadant som det kroppsegna insulinet. De olika sorters insulin 

som finns har olika verkningstider och kallas direktverkande, snabbverkande, 

medellångverkande och långverkande insuliner. De senaste inulinsorterna är analoginsuliner 

där insulinmolekylerna modifierats så att det direktverkande insulinet har en snabbare effekt 

än det tidigare snabbverkande insulinet, och det nya basinsulinet har en jämnare och längre 

effekt än det tidigare långverkande insulinet (Hanås, 2010). De traditionella insulinerna har 

vissa kliniska begränsningar, detta har lett till att de nya direktverkande och långverkande 

analoginsulinerna utvecklats. Dessa insuliner utgör viss förbättring av diabetesvården, men 

graden av långsiktig klinisk nytta är inte helt fastställd enligt International Society of Pediatric 

Diabetes [ISPAD] (Bangstad et al., 2007). Insulinet bör administreras så att det liknar den 

fysiologiska tillförseln så mycket som möjligt. Det vanligaste är att ta direktverkande insulin 

till måltider och långverkande basinsulin en till två gånger per dag som subcutana injektioner 
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med insulinpenna, så kallad flerdosbehandling. Bland barn och ungdomar blir det allt 

vanligare med kontinuerlig tillförsel av insulin via subcutan insulinpump med direktverkande 

insulin, där en basaldos som kan varieras under dygnet pågår och så kallade bolusdoser ges i 

samband med måltider. Insulinbehandling kräver täta kontroller av blodsocker dagligen. Vid 

pumpbehandling krävs möjlighet till kontroll av urin och blodketoner eftersom risken för akut 

insulinbrist och snabb utveckling av ketoacidos är större än vid injektionsbehandling 

(Ludvigsson, Sjöblad, Örtqvist & Hanås, 2008). Fördelar med pumpbehandling är att det ger 

en mer precis insulindosering, som ger förutsättningar för en förbättrad långsiktig 

blodsockerkontroll och minskar risken för diabeteskomplikationer samtidigt som den ger 

möjlighet till en mer flexibel livsstil för patienterna och deras familjer (Scheiner et al., 2009).  

 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar intensivbehandling vid typ 1 diabetes, 

vilket innebär minst fyra dagliga insulininjektioner eller insulinpump. Fördelarna med 

intensivbehandling är att den påtagligt minskar risken för hjärt-kärlsjukdom, 

ögonbottenskador, nervskador i benen och i viss mån risken för tidiga njurskador. 

Nackdelarna är en ökad risk för allvarliga hypoglykemier och viktökning. Fördelarna 

överväger, men hänsyn till risken för hypoglykemi, viktökning och livskvalitet ska tas i varje 

enskilt fall (Socialstyrelsen, 2010). 

   

Hyperglykemi och ketoacidos 

Höga blodsockernivåer under flera timmar som till exempel kan bero på glömd insulindos, 

leder till insulinbrist och ketoner (syror) bildas. Om extra insulin tillförs, förhindras fortsatt 

produktion av ketoner. Ett högre överskott av ketoner i blodet leder till acidos och en 

ketoacidos (syraförgiftning) uppstår (Hanås, 2010). Diabetisk ketoacidos (DKA) är ett 

allvarligt tillstånd som kräver akut omhändertagande på sjukhus och behandlas i huvudsak 

med tillförsel av vätska och insulin intravenöst, det primära målet med behandlingen är att 

häva acidos och dehydrering, stoppa katabolism, ketonkroppsbildning och förebygga 

hjärnödem. I Sverige inträffar, trots modern behandling, alltjämt enstaka dödsfall på grund av 

ketoacidos (Hanås, Tuvemo, Gustavsson & Sjöblad, 2008).  

 

Förebyggande av DKA förlitar sig på intensiv självkontroll av blodglukos och efterföljande 

lämpliga justeringar av insulinterapin, särskilt i samband med annat sjukdomstillstånd. 

Egenkontroll av ketoner vid hyperglykemi kan ge viktig kompletterande information om 

metabolt tillstånd. Egenkontroll av ketonkroppar kan göras via urin eller blodprov i hemmet. 

Båda metoderna anses säkra och kliniskt tillförlitliga (Weber, Kocher, Neeser & Joshi, 2009). 

I en svensk studie under två år undersöktes utlösande faktorer och användning av subcutan 

insulinpump vid DKA hos barn och ungdomar. Den största orsaken till DKA var missade 

insulindoser som utgjorde hela 48,6 procent av 142 episoder av DKA fördelat på 115 

patienter. Andra orsaker var bland annat gastroenterit 14,1 procent, infektion 13,4 procent och 

tekniska problem med pumpen 12,7 procent. Resultatet visade också att frekvensen incidenter 

av DKA var ungefär dubbelt så stor bland de som använde subcutan insulinpump jämfört med 

de som använde injektioner (Hanås, Lindgren & Lindblad, 2009). 

 

Hypoglykemi 

Vid hypoglykemi (lågt blodsocker) eller insulinkänning som det också kallas uppträder 

symtom som kallsvett, blekhet, darrighet, hunger och irritabilitet. Hypoglykemi, som ofta 

beror på obalans mellan mat, motion och insulineffekt kan vara av olika svårighetsgrad. Svår 

hypoglykemi kan leda till medvetslöshet och kramper. Alkoholintag bör särskilt beaktas då 

alkohol blockerar nybildningen av glukos i levern och uppbyggnaden av glykogendepån 
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vilket medför att hypoglykemirisken ökar. Svåra hypoglykemier kan skapa rädsla, osäkerhet 

och praktiska problem som kan leda till sänkt livskvalitet (Nordfeldt, 2008). 

 

I en fransk studie från 2011 jämfördes upplevelsen av hypoglykemi hos patienter med typ 1 

diabetes och diabetesläkare. Resultatet visade att diabetesläkare och patienter inte delade 

information om hypoglykemi tillräckligt. Rädsla för hypoglykemi och motverkande beteende 

bör undersökas. Systematisk rådgivning och specialanpassad utbildning bör också ges för att 

öka patienternas medvetenhet om hypoglykemi (Böhme, Bertin, Cosson & Chevalier, 2012). 

 

Metabol kontroll 

Övergripande mål för all diabetesbehandling är att uppnå en så nära normal blodsockernivå 

som möjligt. För värdering av egenvårdens behandlingsresultat mäts medelglukosnivån med 

ett blodprov (HbA1c) som är den viktigaste kvalitetsindikatorn för metabol kontroll. 

Betydelsen av optimal blodsockerkontroll för att förebygga senkomplikationer till diabetes är 

mycket stor. Diabeteskomplikationer som retinopati, nefropati och neuropati är ovanliga 

bland barn och ungdomar med diabetes, men det är under de 10 – 20 första sjukdomsåren som 

det fortsatta sjukdomsförloppet grundläggs (Larsson, 2008). Bestämning av plasmaglukos är 

det viktigaste måttet för blodsockerkontroll. Glykerat hemoglobin (HbA1c) representerar den 

bindning av glukos till hemoglobin som pågår under den röda blodkroppens livslängd som är 

cirka 120 dagar, och speglar medelglukosnivån i huvudsak från de senaste fyra veckorna, och 

tiden dessförinnan i mindre utsträckning (Bolinder, 2009). 

 

År 1993 kom resultatet av Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), den första 

randomiserade, kontrollerade, långsiktiga studien som studerade sambandet mellan metabol 

kontroll och komplikationer i en stor kohort av patienter. Resultatet visade att en stram 

blodsockerkontroll var det bästa sättet att undvika senkomplikationer. Intensiv 

insulinbehandling minskade signifikant risken för att utveckla mikrovaskulära och 

neuropatiska komplikationer jämfört med en till två insulindoser per dag enligt Duron (1995). 

En studie från Schweiz visade att den metabola kontrollen vid typ 1 diabetes hos barn och 

ungdomar förbättrats signifikant mellan 1998 och 2008 med nuvarande behandlingsstrategier, 

även om endast en minoritet uppnår ISPAD´s mål (Tonella, Flück & Mullis, 2010). 

 

Mat vid diabetes 

Kosten har stor betydelse vid diabetes och är en av hörnstenarna i behandlingen. Det handlar 

primärt om att få balans mellan kostintag, insulinnivåer och energiförbrukning för att uppnå 

så normalt blodsocker som möjligt. För barn och ungdomar med diabetes är det stora 

skillnader i energibehov och kostrekommendationerna har växlat under senaste årtiondena. 

Målet för kostbehandlingen är att kosten ska vara anpassat till personens och familjens vanor, 

ge tillräcklig energi och näring för normal tillväxt och utveckling, genom regelbundna 

matvanor i samverkan med insulinbehandling leda till normala blodsockernivåer både före 

och efter måltid, motverka utveckling av diabetiska skador på blodkärlen samt motverka 

utveckling av fetma och övervikt (Samuelsson, Åman, Lodefalk, Detlofsson, Cederholm & 

Vall, 2008).  

 

För några årtionden sedan förväntades personer med diabetes följa en strikt måltidsordning 

med noga kontrollerat och ofta restriktivt kolhydratsinnehåll i matportionerna som matchade 

den två-dos insulinregim som rekommenderades då (Kawamura, 2007). Hanås (2010) 

beskriver också att det vid kostrådgivning tidigare ofta koncentrerades på förbud mot 

sockerintag, det är dock inte lika nödvändigt i dag med en så strikt reglering av måltiderna när 

flerdos eller insulinpump används. Budskapet angående mat är i princip samma för barn som 
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för vuxna, och tallriksmodellen kan vara ett bra hjälpmedel för planering av huvudmåltiderna. 

När det gäller barn- och ungdomar kan det vara lite svårare med måltidsplanering då ett barns 

aptit och grad av fysisk aktivitet kan variera. Föräldrar till barn- och ungdomar kan behöva 

stöd för att få struktur på måltidsrutiner. Det är också viktigt att inom familjen bestämma 

vilka regler som gäller angående godis, glass, kakor och liknande (Thors-Adolfsson, 2012). 

 

Diabetesteamet 

Diabetesvården styrs av nationella riktlinjer, riktlinjerna gäller både typ 1 och typ 2 diabetes 

men inte vård av barn med diabetes. Nationella riktlinjer för diabetesvården innehåller 185 

rekommendationer avseende screening, prevention och levnadsvanor, glukoskontroll, 

förebyggande av hjärt-kärlsjukdom, omvårdnad, graviditet, och förebyggande av övriga 

komplikationer (Socialstyrelsen, 2010). Vårdteamet runt diabetespatienten har till uppgift att 

överföra så mycket kunskap till patienten att denne kan sköta och kontrollera sin sjukdom för 

att kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan påverkan på livskvaliteten. Primärvårdens 

diabetesteam består oftast av husläkare och distriktssköterska med formell kompetens i 

diabetesvård. Vid specialistmottagningar på sjukhus arbetar läkare som är diabetolog, 

diabetessjuksköterska, dietist och fotterapeut, många mottagningar har även tillgång till 

kurator eller psykologresurs (Berne, 2012). 

 

Barn- och ungdomar med diabetes ska kontrolleras på en barn- och ungdomsmedicinsk klinik, 

i teamet ingår barnläkare med diabeteskompetens, diabetessjuksköterska, dietist, kurator och 

psykolog. Det rekommenderas minst fyra läkarbesök per år, HbA1C ska kontrolleras minst 

var tredje månad, och vikt och längd tas vid varje besök. Från 10 års ålder görs 

undersökningar för screening av diabeteskomplikationer. Läkaren har det övergripande 

ansvaret för både verksamheten och den enskilde patienten. Dietisten har en viktig roll i 

undervisningen i kost och näringslära till patienter och närstående. Dietisten bör även ha 

kontakt med måltidspersonal vid daghem och skolor där det finns barn med diabetes. Många 

diabetesteam för barn och ungdomar erbjuder också gruppverksamheter som lägerverksamhet, 

temadagar och information för skolpersonal (Örtqvist, Forsander & Sjöblad, 2008). 

 

Diabetessjuksköterskans roll 

Diabetessjuksköterskan har en central funktion i diabetesteamet, det är diabetessjuksköterskan 

som har ansvar för den praktiska undervisningen i injektionsteknik, insulinpumpar och 

blodsockermätning m.m. Hon ansvarar också för allmän undervisning om diabetessjukdomen 

och dess egenvård och ger ett fortlöpande stöd till patientens egenvård i hemmet. 

Diabetessjuksköterskan ska kunna utforma behandlingsstrategier i samråd med patient och 

närstående och justera insulindoser på delegation av läkare. Hon har också en samordnande 

funktion och är en länk mellan patient och övriga i diabetesteamet. Diabetessjuksköterskan 

har egna mottagningar och telefonrådgivning, håller i gruppmottagningar och har vid behov 

kontakt med skola, daghem och fritidshem när det gäller barn- och ungdomar (Örtqvist, 

Forsander & Sjöblad, 2008). Enligt Wikblad (2012) är en av diabetessjuksköterskans absolut 

viktigaste arbetsuppgifter att undervisa diabetespatienter och deras närstående i adekvat 

egenvård. 

 

Egenvård vid diabetes typ 1 

Kunskap i egenvård och eget engagemang är viktiga förutsättningar för att diabetespatienten 

ska kunna leva ett normalt liv med god livskvalitet (Berne, 2012). Hanås (2010) menar att 

vikten av det egna engagemanget i diabetessjukdomen är betydande. Den diabetessjuke lever 

med sin sjukdom 24 timmar om dygnet och måste bli expert på sin egen diabetes för att kunna 

hantera alla situationer som uppstår i livet.  
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Egenvården vid diabetes är mycket omfattande och innefattar allt det som diabetespatienten 

gör för att må så bra som möjligt trots sin sjukdom. Kunskaper som diabetespatienten eller 

närstående (om det gäller yngre barn) behöver ha är, basal diabeteskunskap, hur insulinet 

verkar och fungerar, sambandet mellan mat, insulin och motion, kunna reglera behandling 

utefter egna mätresultat, vad hypoglykemi och ketoacidos är och hur de yttrar sig, hur 

tillfälliga sjukdomar interagerar med diabetessjukdomen, och vilka komplikationsrisker 

diabetessjukdomen innebär. (Wikblad, 2012). Att leva med diabetes är inte lätt. För att uppnå 

de glykemiska målen krävs att patienten genomför egenvård med obeveklig vaksamhet 

(Aschner, Horton, Leiter, Munro & Skyler, 2010). Känsla av sammanhang visade sig ha 

betydelse för en hälsosammare mathållning och högre fysisk aktivitet hos patienter med typ 1 

diabetes i en finsk studie (Ahola et al., 2012). 

 

Orems egenvårdsteori 

Orems omvårdnadsteori är en begreppsmodell som bygger på egenvård, och förhållandet 

mellan patientens egenvårdskapacitet och de specifika egenvårdskrav som behövs för att 

främja normalfunktion, hälsa och välbefinnande. Patientens egenvårdsbrist ska kompenseras 

när det är nödvändigt och utvecklingen av patientens egenvårdskapacitet ska befrämjas där 

det är möjligt. Orems egenvårdsteori innehåller tre olika omvårdnadssystem, det fullständigt 

kompenserande systemet där patienten behöver hjälp med all egenvård, det delvis 

kompenserande systemet där både patient och vårdpersonal deltar i egenvården, och det 

stödjande och undervisande systemet där omvårdnaden består i att genom stöd och 

undervisning främja patientens förmåga till självständig egenvård. Orems omvårdnadsteori 

innehåller även åtta universella egenvårdsbehov, där motverka faror som hotar liv, funktion 

och välbefinnande samt främja normalitet har en särställning (Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug, 2006). 

 

Ett mindre antal studier avseende typ 1 diabetes där Orems egenvårdsteori nämns upphittades. 

I en av dem var slutsatsen att tidiga tonåren eller sena skolåldern är en lämplig tidpunkt för 

insatser för att stärka egenvårdsbeteendet (Dashiff, Mc Caleb & Cull, 2006). I en studie med 

vuxna deltagare där Orems egenvårdsteori använts som teoretisk ramverk undersöktes 

sambandet mellan HbA1c värden och läkningstider för ben- och fotsår. Resultatet visade att 

läkningstiden minskade hos de individer som hade lägre HbA1c värden, och slutsatsen tas att 

patientutbildning kan förbättra egenvårdspraxis hos diabetiker avseende bättre metabol 

kontroll (Markuson et al., 2009). 

 

Egenvården vid typ 1-diabetes hos barn –och ungdomar 

Hos de mindre barnen med diabetes är det föräldrarna eller annan vårdnadshavare som sköter 

all egenvård, men i takt med att barnen utvecklas tar de successivt alltmer ansvar för sin 

diabetes. En amerikansk studie beskriver arbetsfördelningen mellan ungdomar och deras 

föräldrar, egenvårdskonflikter och tre mönster av egenvård över fyra utvecklingsstadier: pre-

adolescens (8-11 år), tidig adolescens (11-15 år), mellan-adolescens (15-17 år) och sen 

adolescens (17-19 år). Resultaten visar att föräldrar till barn i pre-adolescensen sköter mycket 

av sina barns diabetesvård. Några konflikter rapporterades, särskilt gällande mat, bolusdoser 

och blodsockerkontroller. Det egenvårdsmönster som identifierades var föräldradominerande 

egenvård. De flesta av ungdomarna i tidig adolescens skötte mycket av sin egenvård själva, 

men föräldrarna deltog aktivt i egenvården och övervakade den. Majoriteten rapporterade 

konflikter angående mat och blodsockerkontroller. De flesta ungdomarna i den tidiga 

adolescensen visade på ett mönster av övergångsperiod gällande egenvården där de hanterade 

den dagliga egenvården med varierande mängd av föräldrarnas tillsyn. I mellan-adolescensen 

hanterade ungdomarna nästan all diabetesvård själva, men några rapporterade att föräldrarnas 
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tillsyn fortfarande var stor. Här handlade konflikterna oftast om träning. I sena adolescensen 

visade ungdomarna genomgående på ett mönster av ungdomsdominerande egenvård, där 

ungdomarna självständigt hanterade sin diabetes. Hälften rapporterade att det ibland fanns 

konflikter angående mat och blodsockerkontroller. Förståelsen för de olika mönstren av 

egenvårdsansvaret och konfliktsituationer kan underlätta för sjuksköterskor att ge mer riktat 

stöd till ungdomar med diabetes och deras föräldrar (Shilling, Knafl & Grey, 2006). 

 

En ny kvalitativ studie från nordöstra England där ungdomar med typ 1-diabetes och föräldrar 

djupintervjuats gav följande resultat. Att leva med typ 1 diabetes i tonåren präglades av tre 

distinkta faser. Att anpassa sig till diagnosen, att lära sig leva med typ 1-diabetes och att bli 

oberoende. Erfarenhetsbaserat lärande var nyckeln till att ungdomarna utvecklade egna 

egenvårdsfärdigheter och oberoende. Det var också viktigt att de av föräldrar och 

vårdpersonal gavs möjlighet och frihet att lära sig genom övning och misstag (Spencer, 

Cooper & Milton, 2013). 

 

Kolhydraträkning 
Det är till kolhydraterna i maten som insulinet behövs. Kunskap om kolhydratmängder och 

hur kolhydraterna påverkar blodsockret är viktigt för diabetespatienten att veta för att få 

kontroll över sin diabetes (Hanås, 2010). Kolhydraträkning är inget nytt koncept, strax efter 

insulinets upptäckt, fann man att sockerhalten i kosten kunde användas för att värdera vilken 

insulindos som behövdes (Kawamura, 2007). Kolhydraträkning är en strategi för 

måltidsplanering som fokuserar på att det är kolhydratsmängden i maten som är avgörande för 

blodsockervärdet efter måltid. Det beskrivs i Hanås (2010), Kawamura (2007) och Gillespie, 

Kulkarni och Daly (1998) tre olika nivåer av kolhydratsräkning, basnivå, mellannivå och 

avancerad nivå. Vid den basala nivån handlar det om att lära sig vilket kolhydratinnehåll 

kosten har via livsmedelstabeller samt sitt egna kolhydratbehov. Här är i regel insulindoserna 

fasta och det är viktigt med en regelbundenhet och ungefär samma mängder kolhydrater vid 

varje måltid. Mellannivån kräver tillämpning av flerdosbehandling och kunskaper om hur den 

egna blodsockernivån reagerar på innehållet av kolhydraterna i maten och interagerar med 

insulin och motion. Patienten justerar själv insulindoserna efter kolhydratinnehåll och 

blodsockervärden. Den avancerade kolhydratsräkningen kräver tillämpning av flerdos eller 

pumpbehandling. Här räknas insulindosen som krävs för att täcka kolhydratinnehållet i 

måltiden ut genom att beräkna den så kallade insulin/kolhydratkvoten. 

Insulin/kolhydratkvoten talar om hur många gram kolhydrater en enhet insulin tar hand om. 

Insulin/kolhydratkvoten kan räknas ut genom att använda 500-regeln, vilket innebär att 500 

divideras med den totala dygnsdosen av insulin. Regeln gäller vuxna, men kan även användas 

till barn med dygnsdoser över 25 enheter. För små barn som kräver mycket små dygnsdoser 

kan en 300–450-regel passa bättre enligt Kawamura (2007). Enligt Hanås (2010) används 

kolhydraträkning rutinmässigt i diabetesvården i en del länder, även för barn, samt att mellan-

nivån bäst beskriver hur vi tillämpar flerdosbehandling i Sverige och att här är det vanligt att 

ögonmåttet används för att avgöra storleken på portionerna. 

 

 Förutom uträkning av insulin/kolhydratkvot beskriver Lindholm-Olinder, Armijo-Del Valle 

och Gummesson-Nilsson (2012) beräkning av korrigeringskvot, som talar om hur många 

mmol/L en enhet insulin sänker blodsockret. Korrigeringskvoten räknas ut med 100-regeln, 

som räknas ut genom att dividera 100 med den totala dygnsdosen insulin. Den används för att 

korrigera insulindosen inför måltiden om blodsockret ligger över eller under 

blodsockermålen. För att använda avancerad kolhydraträkning behöver diabetespatienten och 

närstående lära sig insulin/kolydratkvot och korrigeringskvot, ha kunskap om 

kolhydratinnehåll i maten genom att läsa på förpackningar eller använda tabeller för detta, det 
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kan också vara bra att till en början att använda en våg. Många moderna insulinpumpar kan ge 

förslag på bolusdoser för kolhydraträkning om insulin/kolhydratkvoten är inlagd i pumpen 

(Hanås, 2010; Kawamura, 2007; Lindholm-Olinder et al., 2012). 

 

 Kawamura (2007) menar att det än så länge inte finns någon rapporterad vetenskaplig studie 

som visar att det är effektivt med kolhydratsräkning för barn med diabetes, men att 

kolhydratsräkning ändå anses som ett användbart verktyg för undervisning när det gäller barn 

med diabetes. Det är introduktionen av direktverkande insulin och insulinpumpar de senaste 

10 åren som gjort kolhydraträkningen mer populär.  

 

Samuelsson, et al. (2008) beskriver att kolhydraträkning är en metod där endast mängden 

kolhydrater räknas utan att ta hänsyn till bl.a. livsmedlets kolhydratsstruktur och fiberinnehåll 

och anser att metoden framstår som ovetenskaplig, samt att det saknas övertygande belägg för 

effekten hos barn och ungdomar med typ 1 diabetes. Vessby, Asp och Axelsen (2009) 

beskriver kolhydraträkning som ett verktyg för att öka eller minska sina insulindoser på ett 

säkert sätt och menar att avancerad kolhydraträkning skulle kunna vara ett bra verktyg för de 

diabetespatienter som har önskemål om en mer normal livsföring avseende val av mat och 

måltidsrytm. Enligt näringsrekommendationer från American diabetes association (ADA) 

erbjuds kolhydraträkning som möjlighet till alla diabetespatienter (Leontos, 2003). 

 

Problemformulering 

Egenvården vid typ 1 diabetes är krävande och omfattande.  Internationellt har 

kolhydraträkning sedan länge varit ett redskap vid insulindosering. Det tycks inte finnas 

någon tydlig evidens för att kolhydraträkning förbättrar den metabola kontrollen varken hos 

vuxna eller barn- och ungdomar enligt svensk facklitteratur. Vad säger den allra senaste 

forskningen och finns det andra aspekter med metoden som är positiva för egenvården och 

kommer patienten till nytta? Avancerad kolhydraträkning har de senaste åren börjat införas 

även vid barn- och ungdomskliniker i Sverige. Det känns angeläget att göra en översikt över 

den senaste forskningen angående kolhydraträkning inför implementering i den egna 

verksamheten.  

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar egenvård och livskvalitet vid användning av 

kolhydraträkning vid typ 1 diabetes. 

 

Frågeställningar 

Hur påverkar kolhydraträkning egenvården vid typ 1 diabetes? 

Hur påverkas livskvaliteten vid användning av kolhydraträkning? 

Vilka faktorer påverkar användbarheten av kolhydraträkning? 

 

 

METOD 

 

Vald metod var att med hjälp av en forskningsöversikt belysa aktuellt kunskapsläge inom det 

valda området, vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) är en lämplig metod att använda 

för detta syfte. 
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Urval 

Inklusionskriterier för urvalet av artiklar var att artikeln skulle vara relevant för studiens syfte, 

vara en orginalartikel, vara skriven på engelska och vara aktuell. Tidsbegränsning för 

publiceringsår sattes till 10 år i sökningen, i en av databaserna. Många studier i ämnet visade 

sig vara publicerade de senaste åren, vilket gör att den äldsta artikeln är publicerad 2008. 

Artiklar som handlade om användning av kolhydratsräkning vid typ 1 diabetes och belyste 

användbarheten och den eventuella nyttan för patientens egenvård inkluderades. 

Då typ 1 diabetes är en sjukdom som pågår hela livet sattes ingen åldersgräns vid sökningen. 

Artiklar som rörde kolhydratsräkning vid typ 1 diabetes hos barn, ungdomar eller vuxna 

inkluderades. I resultatredovisningen har hänsyn tagits till om aktuellt resultat gäller vuxna 

eller barn- och ungdomar. 

 

Översiktsartiklar och artiklar som saknade abstract, var äldre än 10 år samt var skrivna på 

annat språk än engelska exkluderades. 

 

Datainsamling 

Litteratursökning har skett genom sökning av relevanta orginalartiklar i databaserna PubMed 

och CINAHL. All sökning till datainsamlingen skedde under perioden 2012-12-20 till 2013-

01-13. Innan dess gjordes i november månad 2012 en fri sökning i ovanstående databaser för 

att få en uppfattning om kvantiteten av artiklar i ämnet. Sökorden som användes i den slutliga 

datainsamlingen utgår från studiens syfte, översatta till engelska. Type 1 diabetes och 

carbohydrate counting. Någon MESH-term för carbohydrate counting i PubMed fanns inte, 

det fanns inte heller subject headings i CINAHL för detta ämnesord. Sökhjälp av bibliotekarie 

togs och det visade sig att sökorden type 1 diabetes and carbohydrate counting var de som gav 

mest relevanta träffar. 

 

 I PubMed användes kombinationen typ 1 diabetes AND carbohydrate counting, vilket gav 85 

träffar, den omvända sökordskombinationen gav endast 72 träffar. Alla 85 titlar granskades. 

För att få bättre överskådlighet användes därefter begränsningar eller så kallade filter. 

Begränsningarna som sattes var att det skulle finnas abstract, vara artiklar skrivna på engelska 

och att artikeln skulle vara publicerad de senaste 10 åren. Dessa begränsningar fick ner antalet 

träffar till 52 där alla titlar granskades. Därefter granskades 35 abstracts varav 16 av dessa 

artiklar valdes ut och lästes igenom i sin helhet. 

 

 I CINAHL användes först bara sökordet carbohydrate counting, vilket gav 90 träffar, men 

många träffar verkade inte vara relevanta. Därefter användes samma sökord som i PubMed, 

fast i omvänd ordning, carbohydrate counting AND type 1 diabetes vilket gav 37 träffar. Den 

omvända kombinationen av sökord gav här lika många träffar. Alla 37 titlar granskades, och 

för att begränsa urvalet sattes begränsningarna eller limits som det heter i CINAHL till att 

artiklarna ska vara skrivna på engelska, tillgängligt abstract ska finnas samt att utesluta 

Medline records, vilket innebär att artiklar redan funna i PubMed togs bort. Denna 

begränsning fick ner antalet träffar till 19. För ytterligare begränsning och för att det är 

möjligt i CINAHL, sattes även begränsningen att artiklarna ska vara publicerade i tidskrifter 

som är peer reviewed. Efter denna begränsning återstod 10 artiklar. Alla 10 abstract 

granskades och slutligen valdes två av dessa artiklar ut och lästes igenom i sin helhet. En av 

dessa artiklar fick då exkluderas eftersom inte vare sig godkännande från etisk kommitté eller 

informerat samtycke kunde finnas. 
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 En artikel valdes ut genom manuell sökning på titeln i PubMed, efter tips från handledaren 

till detta arbete. Inkluderade artiklar har laddats ner och skrivits ut, en artikel gick inte att få ut 

i fulltext utan fick beställas via bibliotek.  

Sammanlagt inkluderades 16 artiklar. Sökstrategi och resultat redovisas i tabellform nedan 

(Tabell 1).  

 

Tabell 1. Resultat av artikelsökning i databaser 2012-12-20 – 2013-01-13 

Databas Sökord Filter 

Limits 

Antal 

träffar 

Granskade 

titlar 

Granskade 

abstracts / 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed Carbohydrate 

Counting AND 

Type 1 diabetes 

0 72 72 0     /     0 0 

PubMed Type 1 diabetes 

AND  

Carbohydrate 

Counting 

0 85 85 0     /     0 0 

PubMed Type 1 diabetes 

AND 

Carbohydrate 

Counting 

Engelska 

< 10 år 

Abstract  

 

52 52 35    /     16    14 

CINAHL Carbohydrate 

Counting 

0 90 90 0      /     0 0 

CINAHL Type 1 diabetes 

AND 

Carbohydrate 

Counting 

0 37 0 0      /     0 0 

CINAHL Carbohydrate 

Counting AND 

Type 1 diabetes 

0 37 37 0      /     0 0 

CINAHL Carbohydrate 

Counting AND 

Type 1 diabetes 

Engelska 

Abstract 

Ej PubMed 

19 19 0      /     0 0 

CINAHL Carbohydrate 

Counting AND 

Type 1 diabetes 

Engelska 

Abstract 

Ej PubMed 

Peer  

reviewed 

10 10 10    /     3 1 

PubMed Manuell sökning 

efter tips från 

handledare 

0 1 1 1      /      1 1 

SUMMA 

 

     16 
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Databearbetning  

Till en början inkluderades nitton artiklar som hastigt hade lästs igenom i sin helhet minst en 

gång. Förutom den artikel som exkluderades på grund av att etiskt godkännande och 

informerat samtycke saknades, så fick ytterligare två artiklar exkluderas efter närmare 

granskning då de inte svarade upp på kriterierna för inkludering. En studie innehöll förutom 

kolhydraträkning även beräkning av protein och fett i kosten, och den andra avsåg en 

utbildning där mycket mer än kolhydraträkning ingick samt även inkluderade patienter med 

typ 2 diabetes. De sexton inkluderade artiklarna har lästs och kritiskt granskats upprepade 

gånger samt analyserats efter forskningsöversiktens syfte och frågeställningar enligt Forsberg 

och Wengström (2008). Överstrykningspennor i olika färger användes för identifiering och 

uppdelning av resultat. Översättningsfunktion direkt i datorn användes för att översätta 

artiklarna i sin helhet till svenska. För att få ett begripligt sammanhang behövde artiklarna 

dock läsas på engelska i sin helhet, och översättningarna användes endast för att få förklaring 

av enstaka ord. De inkluderade artiklarna bedömdes och klassificerades avseende 

vetenskaplig kvalitet och lades in i en matris (bilaga I) där författare, årtal, land, titel, syfte, 

metod, urval, bortfall, resultat, design och kvalitet fylldes i, för att göra resultatet mer 

överskådligt. Till hjälp vid bedömningen användes bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering (bilaga II) (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Vid rapportering av andras forskningsresultat är det av stor vikt att noggrant redovisa 

resultatet, så att inte oönskat resultat undanhålls eller förvanskas enligt Forsman (1997). I 

denna forskningsöversikt har hänsyn till detta tagits vid redovisningen av resultatet. 

Vid inkluderingen av artiklar har hänsyn tagits till om studien är godkänd av etisk kommitté 

enligt Forsberg och Wengström (2008). Samtliga inkluderade artiklar har dokumenterat etiskt 

godkännande utom två. I dessa artiklar framgår tydligt att informerat samtycke inhämtats från 

samtliga deltagare och beslutet blev då att de kunde inkluderas. En artikel exkluderades i 

samband med datainsamlingen på grund av att etiskt godkännande och informerat samtycke 

saknades. 

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet i denna forskningsöversikt utgår från sexton studier, varav en var kvalitativ. Av de 

resterande femton studierna var sju randomiserade kontrollerade studier (RCT) och åtta icke 

kontrollerade, prospektiva studier. Studierna hade sitt ursprung från USA, Kanada, Brasilien, 

Australien, Italien, Schweiz, Storbritannien, Danmark och Sverige. De ingående studierna 

berörde kolhydraträkning vid typ 1 diabetes på olika sätt. I huvudsak handlade de om att 

utvärdera kolhydraträkningens effekt på metabol kontroll, noggrannheten i uppskattningen av 

kostens kolhydratinnehåll, betydelsen av olika utbildningsinterventioner och hjälpmedel 

gällande kolhydraträkning samt påverkan på livskvalitet och behandlingstillfredställelse.  

 

Redovisningen av resultatet har delats upp utefter forskningsöversiktens frågeställningar och 

studiernas resultat på följande sätt.  1). Egenvårdsresultat: Metabol kontroll och BMI.  

2). Påverkan på livskvalitet och behandlingstillfredställelse. 3). Faktorer som påverkar 

användbarheten: Noggrannhet, utbildning och hjälpmedel.  
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Egenvårdsresultat: Metabol kontroll och BMI 

Av de fem studier med vuxna deltagare där kolhydraträkningens effekt på metabol kontroll 

undersökts visade fyra studier på ett sänkt HbA1c (Dias et al., 2010; Scavone et al., 2010; 

Schmidt et al., 2012; Trento et al., 2011). Efter en intervention baserad på kolhydraträkning 

där deltagarna var mellan 10 och 60 år med medelålder 25,3 ± 1,55 år, såg Dias et al. (2010) 

en sänkning av HbA1c efter tre månader där 74 procent av deltagarna uppvisade en 

signifikant reducering i HbA1c. Den dagliga insulindosen ökade, men ingen förändring i vikt 

och BMI sågs. Laurenzi et al. (2011) såg däremot ingen skillnad i HbA1c eller insulindoser 

mellan grupperna i en randomiserad kontrollerad studie med vuxna deltagare, där en grupp 

fått utbildning i och använt kolhydraträkning. I per protokoll analys, när deltagare som inte 

använt sig av kolhydraträkning tillräckligt omfattande uteslöts så visade interventionsgruppen 

dock ett signifikant lägre HbA1c jämfört med kontrollgruppen. Det sågs inte heller någon 

skillnad i fasteblodsocker och episoder av hypoglykemi mellan grupperna. Däremot sågs en 

liten men signifikant minskning av BMI och midjemått i interventionsgruppen. I liknande 

studier med vuxna deltagare, där en av grupperna fått utbildning i kolhydraträkning såg 

Scavone et al. (2010) en signifikant sänkning av HbA1c i gruppen som erhållit utbildning i 

kolhydraträkning jämfört med kontrollgruppen. Interventionsgruppen hade även färre antal 

hypoglykemier och mindre åtgång av snabbinsulin. Trento et al. (2011) visade också upp ett 

signifikant lägre HbA1c hos den grupp som lärt sig kolhydraträkning, men här sågs inga 

skillnader i episoder av hypoglykemi eller insulindoser mellan interventions- och 

kontrollgrupp.  

 

Schmidt et al. (2012) har i sin studie med vuxna deltagare använt två interventionsgrupper och 

en mindre kontrollgrupp. Båda interventionsgrupper har fått utbildning i kolhydraträkning och 

beräkning av insulin/kolhydratkvot, en av interventionsgrupperna försågs med en 

blodsockermätare med inbyggd automatisk boluskalkylator. Här observerades en sänkning av 

HbA1c i båda interventionsgrupperna, men ingen skillnad mellan grupperna. Den största 

sänkningen av HbA1c gjorde de deltagare som hade högst HbA1c vid start. 

 

Tre liknande studier som de ovanstående, men med enbart barn och ungdomar som deltagare 

gav inte samma svar avseende sänkning av HbA1c.  I en svensk randomiserad kontrollerad 

studie där effekten av att använda en insulinpump med inbyggd boluskalkylator utvärderades 

sågs inga skillnader i HbA1c mellan grupperna. Den grupp som både fått utbildning i 

kolhydraträkning samt en insulinpump med boluskalkylator hade dock ett signifikant högre 

antal blodsockervärden efter måltid som låg inom ramen för målvärdena samt en icke 

signifikant sänkning av blodsockersvängningar. Kontrollgruppen uppvisade en ökning av 

basaldosen insulin, och frekvensen av hypoglykemi minskade för alla grupper (Enander, 

Gundevall, Strömgren, Chaplin & Hanås, 2012). Enligt Hayes et al. (2012) ökade HbA1c 

efter en utbildning i flexibel måltids- och insulindosering och den dagliga insulindosen 

minskade. Avseende BMI fann Enander et al. (2012) att interventionsgruppen som fått både 

utbildning i kolhydratsräkning samt pump med boluskalkylator hade sänkt sitt BMI jämfört 

med start. Hayes et al. (2012) såg också en genomsnittlig minskning av BMI, vid studiens slut 

efter 12 månader hade antalet ungdomar som klassats som överviktiga eller feta minskat 

sedan start. Waller et al. (2008) fann däremot inga skillnader jämfört med start i HbA1c, BMI 

eller episoder av hypoglykemi hos ungdomarna efter en grupputbildning med 

kolhydraträkning och insulindos-justering. 
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Vid utvärderingen av ett nytt databaserat verktyg som användes vid kostrådgivning till vuxna 

med syfte att kunna förbättra uppskattningen av kolhydratmängden i livsmedel sågs inga 

förändringar i HbA1c, frekvens av hypoglykemi, BMI, eller insulinåtgång efter interventionen 

(Hegar, Heiber, Brändle, Christ & Keller, 2011). 

 

Påverkan på livskvalitet och behandlingstillfredställelse 

Livskvalitet mättes i fyra studier på vuxna varav två även mätte behandlingstillfredställelse. 

När det gäller barn och ungdomar så undersöktes livskvalitet i två studier och 

behandlingstillfredställelse i en av dem. Laurenzi et al. (2011) fann en signifikant förbättring 

av livskvaliteten bland de vuxna deltagare som fått utbildning i kolhydraträkning jämfört med 

kontrollgruppen efter 24 veckor. Trento et al. (2011) visade en förbättring av livskvalitet i 

båda grupperna efter en grupputbildning för vuxna patienter med typ 1 diabetes 30 månader 

efter start, det fanns dock en icke signifikant ökad förbättring bland deltagarna som fått 

utbildning i kolhydraträkning jämfört med kontrollgruppen. Här sågs också en förbättring av 

copingstrategier på alla områden hos de som fått tillägg av kolhydraträkning i utbildningen 

som var signifikant.  

 

I en dansk studie med vuxna deltagare där en av grupperna fått en blodsockermätare med 

automatisk boluskalkylator sågs ingen förändring i livskvalitet, däremot fanns en förbättring 

av diabetesrelaterad behandlingstillfredställelse i samtliga grupper, men som var signifikant 

förbättrad i gruppen som fått boluskalkylator. I gruppen som enbart fått lära sig 

kolhydraträkning sågs också en tydlig ökning av behandlingstillfredställelse efter två veckor, 

men som sedan sjönk vid studiens slut efter 16 veckor, till skillnad från gruppen med 

boluskalkylator där behandlingstillfredställelsen fortsatte att öka fram till studiens slut 

(Schmidt et al., 2012). Ingen påverkan på livskvaliteten sågs enligt Hegar et al. (2011) efter en 

intervention där vuxna deltagare fick lära sig uppskattning av kolhydratmängder i livsmedel. 

 

I de två studier med barn och ungdomar som deltagare, där livskvalitet och 

behandlingstillfredställelse har undersökts sågs en ökning av livskvalitet i båda. Hayes et al. 

(2012) rapporterade en signifikant ökning av livstillfredställelse efter utbildning i 

kolhydraträkning. Efter 12 månader var det 16 av 25 ungdomar som skattade sin livskvalitet 

högre jämfört med start. Waller et al. (2008) visade också på en signifikant förbättring i 

livskvalitet, efter i detta fall en fem dagar lång grupputbildning i kolhydraträkning. Här 

undersöktes även behandlingstillfredställelse och både barn och föräldrar fick fylla i enkäter. 

Både föräldrar och barn rapporterade förbättring av både livskvalitet och 

behandlingstillfredställelse sex månader efter kursens slut. 

 

I den enda kvalitativa studien som ingår i forskningsöversikten har vuxna patienter från 

Storbritannien djupintervjuats om sina matvanor efter att ha gått över till att dosera insulin 

efter kolhydratsinnehållet i maten. Det som rapporteras är att trots att den nya regimen ger 

möjlighet till en större flexibilitet och frihet i valet av mat, så uppgav de flesta patienter 

förvånansvärt oförändrade matvanor. I en del fall hade övergången istället resulterat i ökad 

rigiditet avseende kosten. Nya utmaningar och bördor som att försöka förenkla 

måltidsinnehållet för att lättare kunna uppskatta kolhydratmängden uppvägde möjligheterna 

till en ökad måltidsfrihet. Rädslan för hypoglykemier och osäkerheten i att uppskatta 

kolhydrater gjorde att ett lågt eller inget intag av kolhydrater ibland sågs som det mest 

hälsosamma alternativet för att undvika att räkna fel och ta för stor insulindos (Lawton et al., 

2011). 
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Faktorer som påverkar användbarheten: Noggrannhet, utbildning och hjälpmedel 

Många studier handlade om huruvida diabetespatienter uppskattar kolhydratmängden i kosten 

korrekt, och vilken betydelse noggrannheten i kolhydraträkningen har, samt undersöka vilka 

åtgärder och hjälpmedel som kan förbättra noggrannheten.  

Brazeau et al. (2013) kom fram till att vuxna diabetespatienter inte räknar kolhydrater korrekt. 

Här var 63 procent av måltiderna underskattade gällande kolhydratinnehåll, och lägre 

noggrannhet var associerat med större blodsockervariationer under dagen. 

 Hegar et al. (2011) har utvärderat ett nytt databaserat verktyg med plastmodeller av mat 

(Nutri-Learn buffet) som kan användas i samband med kostrådgivning med syfte att förbättra 

uppskattningen av kolhydratinnehållet i livsmedlen. Här sågs en signifikant förbättring av 

förmågan att uppskatta kolhydratmängder hos de som fått undervisning med den nya 

modellen jämfört med kontrollgruppen som fått undervisning enligt konventionella metoder. 

Framför allt sågs en signifikant förbättring i uppskattningen av kolhydratmängder i olika 

stärkelsesorter, frukt och godis.  

 

Studier som berörde noggrannheten i uppskattning av kolhydrater, och dess betydelse var 

betydligt fler med barn och ungdomar som deltagare. Bishop et al. (2009) och Spiegel et al. 

(2012) uppfattar att ungdomar med typ 1 diabetes inte räknar kolhydrater korrekt. I Bishop et 

al. (2009) uppskattade 23 procent av ungdomarna dagligt kolhydratinnehåll inom tio gram av 

faktiskt innehåll, 46 procent överskattade och 31 procent underskattade kolhydratinnehållet. 

Ungdomarna var mer benägna att överskatta kolhydratinnehållet än underskatta det, till 

skillnad mot de vuxna patienterna i Brazeau et al. (2013). Bishop et al. (2009) fann även att de 

ungdomar som hade uppskattat just middagsmålen rätt inom tio gram hade lägst HbA1c och 

de som överskattade middagsmålen hade högst HbA1c. Spiegel et al. (2012) har sökt efter de 

ungdomar som räknar kolhydrater inkorrekt och därefter undersökt om en intervention med 

nutritionsundervisning förbättrar noggrannheten i kolhydraträkning. Författarna rapporterar 

här att av 101 ungdomar med typ 1 diabetes var det 66 ungdomar som uppskattade 

kolhydrater inkorrekt. Vid start före interventionen överskattades 16 av 29 livsmedel och fem 

underskattades, och av nio måltider och fyra mellanmål överskattades eller underskattades tio 

av målen när de presenterades som blandade måltider. Det sågs ingen skillnad i noggrannhet i 

kolhydraträkning eller HbA1c jämfört med kontrollgruppen tre månader efter den 90 minuter 

långa undervisningen och författarna ansåg att mer intensiva insatser kan behövas för att 

förbättra noggrannheten. Mehta et al. (2009) undersökte betydelsen av föräldrars kunskaper i 

kolhydraträkning för de yngre barnen och fann att större noggrannhet och precision var 

förknippat med lägre HbA1c. Här gjordes skillnad på noggrannhet som innebar noggrannhet i 

förhållande till det faktiska kolhydratinnehållet och precision som innebar att föräldrarna var 

konsekventa i kolhydraträkningen och uppskattade kolhydratinnehållet likvärdigt varje gång. 

De barn vars föräldrar var mest noggranna och precisa i kolhydraträkningen hade lägst HbA1c 

och de barn vars föräldrar överskattade kolhydratinnehållet hade högst HbA1c. Det var 

däremot ingen skillnad i HbA1c hos de barn vars föräldrar underskattade kolhydratinnehållet. 

Mehta et al. (2009) fann i övrigt att precision i kolhydraträkning och ökade 

blodsockerkontroller var associerat med lägre HbA1c.  

 

I motsats till Bishop et al. (2008) och Spiegel et al. (2012) fann Smart et al. (2010) att barn 

och ungdomar och deras vårdnadshavare kan uppskatta kolhydratinnehållet i måltider med 

rimlig noggrannhet. Av 17 uppskattade måltider var 43 procent inom fem till sju gram av 

faktiskt kolhydratinnehåll, 73 procent inom tio till femton gram, och endast sju procent hade i 

genomsnitt beräkningar som över eller underskattades med 30 procent av det faktiska 

innehållet. Kolhydraträkning i gram ökade inte noggrannheten jämfört med att använda tio till 

femton grams portioner. Här sågs ingen relation mellan inkorrekta uppskattningar och HbA1c 
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som i Bishop et al. (2008) och Mehta et al. (2009).  Smart et al. (2010) fann även att barn som 

hade använt kolhydraträkning längre tid hade störst felprocent. Smart et al. (2009) har 

undersökt betydelsen av pricksäkerheten i uppskattningen av kolhydratmängd och hur exakt 

den behöver vara, genom att barn och ungdomar i slumpmässig ordning under tre dagar i följd 

fick inta en lunchsmörgås med olika kolhydratinnehåll på 50, 60 eller 70 gram till en 

insulindos som var individuell, men uträknad för att täcka 60 gram kolhydrater. Resultatet 

visade att det olika kolhydratinnehållet på tio gram mer eller mindre inte gav någon skillnad i 

blodsocker två och en halv timma efter måltid, lunchsmörgåsen med 70 gram gav ett högre 

blodsocker mellan två och en halv till tre timmar efter intag, men värdet höll sig inom de 

internationella målen. Det sågs inte heller någon skillnad avseende episoder av hypoglykemi.  

 

Vuxna patienter som fått grupputbildning i diabetes med tillägg av kolhydraträkning visades 

ha bättre diabeteskunskaper avseende nutritionsaspekter än kontrollgruppen som fått likvärdig 

utbildning, men utan kolhydraträkning (Trento et al., 2011). Efter en grupputbildning med 

kolhydraträkning för barn och ungdomar samt föräldrar rapporterade barnen en förbättrad 

egen effektivitet avseende hanteringen av sin diabetes, och både barn och föräldrar ansåg att 

barnen tog ett större ansvar för egenvården efter grupputbildningen (Waller et al., 2008).  

 

I Enander et al.(2012) har 500-regeln används för att beräkna insulin/kolhydratkvot och 100-

regeln som korrigeringskvot och författarna ansåg att dessa regler fungerade bra för de barn 

och ungdomar som deltog. Enander et al. (2012) rapporterar även att samtliga deltagare som 

erhållit en insulinpump med boluskalkylator ville fortsätta med kolhydraträkning, i gruppen 

som enbart lärt sig kolhydraträkning var det 67 procent som ville fortsätta att räkna 

kolhydrater. Som rapporterats tidigare sågs i en liknande studie men med vuxna deltagare, en 

ökad diabetesrelaterad behandlingstillfredställelse i den grupp som använt en 

blodsockermätare med inbyggd automatisk boluskalkylator (Schmidt et al., 2012). 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Metodval 

Valet att göra en forskningsöversikt framstod som det bästa alternativet eftersom en 

sammanfattande utvärdering av kolhydraträkningens effekter var det som önskades inför 

implementering i egen verksamhet. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är just 

forskningsöversikt en lämplig metod att använda för att belysa det aktuella kunskapsläget 

inom ett område. Det hade annars varit intressant att till exempel via intervju eller enkäter 

undersöka föräldrars copingstrategier och behandlingstillfredställelse relaterat till barnens 

diabetessjukdom, efter konvertering till kolhydraträkning jämfört med traditionell behandling.  

 

Urval 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör en litteraturstudie bygga på aktuell forskning 

inom det valda området. Artiklarna som inkluderades i denna forskningsöversikt var 

publicerade under de senaste fem åren varav de flesta under de senaste tre åren, vilket borde 

innebära att det är aktuella forskningsresultat som presenteras i forskningsöversikten. De 

inkluderade studierna berörde kolhydraträkning hos både vuxna samt barn och ungdomar 

eftersom det var effekterna av kolhydraträkningen som metod som var avsedd att undersökas. 

En annan anledning var också för att få ihop tillräckligt antal studier för att kunna göra en 

forskningsöversikt. Typ 1 diabetes är ändå en livslång sjukdom och det kändes intressant att 
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kunna ta del av och jämföra forskningsresultat från både vuxna och barn och ungdomar. Det 

framgår i resultatredovisningen vilka resultat som gäller vuxna respektive barn, det blev dock 

något svårhanterligt att dela upp resultaten på ett strukturerat sätt.  

 

Forskningsetiska överväganden gjordes i samband med inkludering av artiklarna enligt 

Forsberg och Wengström (2008) och därför fick en artikel exkluderas där varken etiskt 

godkännande eller informerat samtycke kunde hittas. I övrigt fick ytterligare två artiklar 

exkluderas i senare skede efter noggrannare genomläsning. Anledning till exkludering av 

dessa artiklar motiveras i databearbetningen. Det slutliga antalet på 16 inkluderade artiklar 

sågs ändå som ett acceptabelt antal att kunna bygga forskningsöversikten på. 

 

Datainsamling 

De två databaser som användes vid litteratursökningen, CINAHL och PubMed var de som 

kändes mest relevanta att söka i efter studier som handlade om kolhydraträkning, detta 

bekräftades också när kontakt med bibliotekarie togs. Detsamma gäller för de sökord som 

användes. Det går dock inte att utesluta att fler relevanta artiklar kunde ha hittats med andra 

sökord eller manuell sökning, eftersom en artikel hittades just med manuell sökning efter tips 

från handledaren till detta arbete. Det hade varit önskvärt att haft med fler kvalitativa studier 

som beskriver patientens upplevelser, än den enda som hittades och inkluderades. Det hade 

också varit önskvärt att kunnat hitta fler svenska studier, än den enda studie genomförd i 

Sverige som tagits med. Kolhydraträkning har inte varit etablerat under så många år i Sverige, 

vilket troligen är anledning till att det inte finns så många studier i ämnet ännu.  

 

Författaren har försökt framföra metodbeskrivning och datainsamling så utförligt och tydlig 

som möjligt i text och tabellform (tabell 1). 

 

Databearbetning 

Alla inkluderade artiklar lästes, bedömdes, klassificerades och sammanställdes slutligen i en 

matris (bilaga I) som underlättade när resultatet skulle redovisas. Samtliga artiklar var skrivna 

på engelska och lästes i sin helhet på engelska, vilket var ovant till en början, men gick allt 

bättre efter hand. Översättningsfunktion i datorn användes mest för att översätta och 

förtydliga enstaka ord, det kan dock inte helt uteslutas att vissa begrepp oavsiktligt har 

misstolkats. Bedömningen av artiklarnas vetenskapliga kvalitet upplevdes som svårt, på grund 

av författarens bristande erfarenhet av vetenskapliga och statistiska metoder. Till hjälp vid 

bedömning och klassificering av artiklarna användes bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering (Willman et al., 2006). Handledaren till detta arbete konsulterades också för 

rådgivning kring granskningen av den vetenskapliga kvaliteten av de inkluderade artiklarna.  

 

Forskningsöversiktens syfte är medvetet ganska brett formulerat och frågeställningarna flera, 

då en sammanfattande utvärdering av kolhydraträkningens effekter på egenvården vid typ 1 

diabetes var det som önskades. Detta tillsammans med att studierna behandlar olika 

infallsvinklar angående kolhydraträkning medför att resultatet blev omfattande och ganska 

svårhanterligt att strukturera upp i olika delar i resultatredovisningen. Författaren har efter 

bästa förmåga försökt att på ett strukturerat och tydligt sätt redovisa resultatet. Styrkan med 

det breda och omfattande resultatet var att forskningsöversiktens syfte och frågeställningar i 

stort sett uppfylldes och besvarades, och därmed kan komma till användning i den kliniska 

verksamheten, vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) är syftet med en systematisk 

litteraturstudie. 
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Resultatdiskussion 

Tidigare forskning och litteratur har inte kunnat säkerställa att kolhydraträkning förbättrar den 

metabola kontrollen vid diabetes, men att den har potential att göra det (Gillespie et al., 1998; 

Kawamura., 2007). Det går inte heller efter resultatet av denna forskningsöversikt att helt slå 

fast att kolhydraträkning sänker HbA1c, då antalet studier som undersöker 

kolhydraträkningens effekt på HbA1c endast var fem studier bland vuxna och tre med enbart 

barn och ungdomar som deltagare. Möjligheterna att kunna förbättra sitt HbA1c och den 

metabola kontrollen med hjälp av kolhydraträkning verkar dock finnas, framför allt för vuxna 

personer med typ 1 diabetes. I de studier med vuxna deltagare där kolhydraträkning jämförs 

med icke kolhydraträkning avseende HbA1c, sågs ett lägre HbA1c relaterat till 

kolhydraträkning i fyra av fem studier. I den studie som inte visade på förbättrat HbA1c, sågs 

ändå i per protokoll analysen ett lägre HbA1c i den grupp som lärt sig kolhydraträkning, efter 

att de deltagare som inte använt kolhydraträkning tillräckligt omfattande uteslöts (Laurenzi et 

al., 2011). Det är förstås tänkbart att de patienter som är med i en studie, får ett extra 

engagemang att sköta sin diabetes under en tid. I Trento et al. (2011) hade de patienter som 

lärt sig använda kolhydraträkning ett lägre HbA1c än kontrollgruppen hela 30 månader efter 

start, vilket borde kunna stärka kolhydraträkningens effekt. Scavone et al. (2010) fann också 

ett lägre HbA1c i den grupp som fått utbildning i kolhydraträkning, här fanns dock ett stort 

bortfall av deltagare från interventionsgruppen efter första fasens fyra veckor. Någon 

förklaring till varför så många hoppade av i interventionsgruppen fanns inte beskriven, utan 

den frågan lämnas obesvarad och fri för spekulationer. I Schmidt et al. (2012) som även den 

var en randomiserad kontrollerad studie sågs också ett sänkt HbA1c inom de grupper som 

använt kolhydraträkning. Här var kontrollgruppen avsevärt mindre än de båda 

interventionsgrupperna, ett medvetet val enligt författarna, men som ändå gör att resultatet 

inte helt kan anses tillförlitligt. I denna undersökning hade deltagarna ett ganska högt 

medelvärde på HbA1c från början vilket möjligen också påverkade resultatet eftersom den 

största sänkningen av HbA1c sågs hos de deltagare som hade högst värde från början. Dias et 

al. (2010) jämförde HbA1c före och tre månader efter en intervention baserad på 

kolhydraträkning utan kontrollgrupp. Tre månader känns dock något för kort tid för att kunna 

få en pålitlig utvärdering. Studien som Dias et al. (2010) gjort är utförd i Brasilien vilket 

skiljde den från de övriga med tanke på landets socioekonomi. I denna undersökning har inte 

deltagarna använt egenkontroll av blodsocker. Blodsockermätare och stickor för självkontroll 

är dyra och distributionen av blodsockermätare är ojämn enligt författarna. Många patienter i 

Brasilien har inte heller råd med intensiv insulinterapi enligt Dias et al. (2010) vilket är en 

förutsättning för kolhydraträkning enligt Hanås (2010), Kawamura (2007) och Gillespie et al. 

(1998). Vidare drar Dias et al. (2010) slutsatsen att det är möjligt för patienter med typ 1 

diabetes att använda kolhydraträkningsmetoden lyckosamt utan egenkontroll av blodsocker i 

hemmet. Detta stöds inte av Mehta et al. (2009) där precision i kolhydraträkning och 

frekventa blodsockerkontroller var förknippade med lägre HbA1c hos barn med typ 1 

diabetes. I Sverige rekommenderas systematisk egenmätning av blodsocker till 

insulinbehandlade patienter enligt de nationella riktlinjerna för diabetesvården, och i 

riktlinjerna för barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2010; Ludvigsson & Sjöblad, 2008).  

 

I liknande jämförande studier avseende kolhydraträkning men med enbart barn och ungdomar 

som deltagare sågs ingen sänkning av HbA1c relaterat till kolhydraträkning i någon av de tre 

studierna (Enander et al., 2012; Hayes et al., 2012; Waller et al., 2008). I Hayes et al. (2012) 

var det till och med så att HbA1c ökade. Författarna till denna studie hade ingen förklaring till 

varför HbA1c ökade, men diskuterade om försämringen av den glykemiska kontrollen 

samtidigt med viktminskning och sänkning av den dagliga insulindosen var en indikation på 

att insulindoserna var otillräckliga i förhållande till den kost som konsumerades. De hänvisar 
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även till att insulin/kolhydratkvoten kan behöva ökas under puberteten, vilket stöds av Hanås 

(2010) som menar att det under puberteten är svårare att uppnå ett acceptabelt HbA1c på 

grund av utsöndringen av tillväxthormon som höjer blodsockret, vilket till viss del kanske kan 

förklara att resultatet från vuxna och barn och ungdomar skiljer sig åt när det gäller HbA1c.  

Hayes et al. (2012) hade också ett relativt stort bortfall och de ungdomar som drog sig ur 

studien hade ett signifikant högre HbA1c som utgångsvärde än de som fullföljde.  

 

I Enander et al. (2012) sågs en sänkning av blodsockersvängningar relaterat till 

kolhydraträkning och användning av insulinpump med inbyggd boluskalkylator som dock inte 

var signifikant, men ett signifikant högre antal blodsockervärden efter måltid som låg inom 

målområdet. Enligt Hanås (2010) mår personer med diabetes oftast bättre ju jämnare 

blodsockret är, men att det inte finns några vetenskapliga bevis för att 

diabeteskomplikationerna skulle bli fler av ett svängande blodsocker jämfört med ett stabilt 

blodsocker om HbA1c är detsamma. 

 

Svåra hypoglykemier kan skapa rädsla och osäkerhet och därmed leda till sänkt livskvalitet 

(Nordfeldt, 2008). Av de i forskningsöversiktens ingående studier där episoder av 

hypoglykemier registrerats sågs i Scavone et al. (2010) ett mindre antal hypoglykemier i den 

grupp som använt kolhydraträkning. I Enander et al. (2012) minskade frekvensen 

hypoglykemier i alla grupper, och i de återstående fem studierna (Hegar et al., 2011; Laurenzi 

et al., 2011; Smart et al., 2009; Trento et al., 2011; Waller et al., 2008) sågs inga skillnader i 

episoder av hypoglykemi. Ingen studie tyder på att kolhydraträkning skulle öka tendensen till 

svåra hypoglykemier. I Lawton et al. (2011) var det ändå just rädsla för hypoglykemier som 

gjorde att några av patienterna såg ett lågt intag av kolhydrater som det säkraste alternativet 

för att inte råka räkna fel och ta för stor dos. 

 

Det fanns förväntningar på att flexibiliteten i måltidsplaneringen och vinsten med friheten att 

få äta vad man vill skulle komma fram mer i resultaten än vad det gjorde. I en studie fanns det 

beskrivet en ökad livskvalitet som relateras till kostrestriktion, men som inte närmare 

förklaras (Laurenzi et al., 2011). Det kanske mer är i tidigare studier som den ökade 

flexibiliteten i val av kost konstaterats och att det i senare forskning är en självklarhet att 

kolhydraträkning ger möjlighet till en friare kosthållning. Kawamura (2007) menar att 

kostreglering och bristen på måltidsfrihet ofta rapporterats av ungdomar som det värsta med 

att leva med diabetes, och att räkna kolhydrater skulle kunna minska dessa negativa effekter. I 

intervjuer med vuxna som gått över till att räkna kolhydrater framkom dock ingen direkt 

förändring i kostvanor jämfört med innan. Många vuxna rapporterade att de var vana att äta 

en viss kost och inte kände något behov att ändra kostvanor. En del hade haft diabetes sedan 

de var barn och såg ingen anledning till att börja äta sötsaker, när de inte hade gjort det 

tidigare. Denna låga vilja till att äta mer flexibel kost tycktes ha förstärkts av en brist på 

intresse för mat och därmed en brist på motivation att utforska nya maträtter, särskilt bland 

dem som fått diabetes i barndomsåren (Lawton et al., 2011). Liknande intervjuer med 

tonåringar skulle möjligen ha givit ett annat resultat.  

 

Enligt Kawamura (2007) har en del läkare känt oro för att en flexibel kost till följd av 

kolhydraträkning skulle kunna leda till ytterligare utveckling av fetma. Resultatet av denna 

forskningsöversikt visar att ingenting tyder på att användning av kolhydraträkning skulle ge 

ökad risk för ett ökat BMI varken hos vuxna eller hos barn och ungdomar med typ 1 diabetes. 

Ett minskat BMI relaterat till kolhydraträkning sågs hos vuxna (Laurenzi et al., 2011) och hos 

barn och ungdomar (Enander et al., 2012; Hayes et al., 2012). Oförändrat BMI rapporterades 

hos vuxna i tre studier (Dias et al., 2010; Hegar et al., 2011; Scavone et al., 2010) samt hos 
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barn och ungdomar i Waller et al. (2008). Ingen studie där BMI har följts visade på någon 

ökning av BMI till följd av kolhydraträkning.  

I intervjuer med vuxna som konverterat till flexibel diet med kolhydraträkning framkom att 

vissa patienter talade om att begränsa eller förenkla sitt val av måltider som till exempel 

genom att äta ute mer sällan eller att köpa mer färdiglagade, förpackade och märkta 

livsmedel, för att göra uppskattningen av kolhydrater lättare (Lawton et al., 2011). Denna 

önskan om att göra kolhydraträkningen lättare kan ge upphov till ett ökat beroende av 

färdigförpackade och bearbetade livsmedel, och därmed bidra till ett ökat intag av salt och 

mättade fetter enligt författarna i Lawton et al. (2011). Författarna diskuterade vidare att detta 

är helt klart frågor som bör medvetandegöras när information och kostråd vid 

kolhydraträkning erbjuds.   

 

Att leva med diabetes kräver en omfattande egenvård för att må så bra som möjligt (Wikblad, 

2012). Enligt Orems egenvårdsteori har egenvårdsbehov som välbefinnande och främja 

normalitet en särställning (Kristoffersen et al., 2006). Att typ 1 diabetes påverkar 

livskvaliteten och möjligheten till ett normalt liv är uppenbart. Det känns mycket viktigt att 

patienter med typ 1 diabetes ska kunna ges möjligheter till ett så normalt liv som möjligt med 

optimal livskvalitet. Att använda en flexibel måltidsregim med kolhydraträkning tycks ha en 

tendens att ge en ökad livskvalitet hos både vuxna samt barn och ungdomar med typ 1 

diabetes. Det framgick inte i studierna vad som bidrog till den ökade livskvaliteten förutom i 

Laurenzi et al. (2011) där ökningen av livskvalitet hos vuxna med typ 1 diabetes relaterades 

till kostrestriktion. Någon närmare förklaring vad författarna menade med kostrestriktion eller 

begränsning av kosten gavs dock inte, men författarna framförde i sin diskussion att diet och 

stress i samband med den dagliga skötseln av diabetessjukdomen har en negativ inverkan på 

livskvaliteten och att kolhydraträkning hjälper patienten att på ett systematiskt sätt bestämma 

insulindosen inför måltid för att minimera risken för högt blodsocker efter måltid. 

Fortsättningsvis antog Laurenzi et al. (2011) i diskussionen att kolhydraträkning kan ge 

användarna några ytterligare fördelar som underlättar viktminskning, troligen genom 

förbättrad kost eller ökad fysisk aktivitet.  

 

Det tycks också vara gynnsamt för livskvaliteten med grupputbildningar för diabetespatienter. 

Efter en randomiserad grupputbildning i diabetes hos vuxna (Trento et al., 2011) ökade 

livskvaliteten i båda grupper, även i den grupp som inte fått tillägg av utbildning i 

kolhydraträkning. I Waller et al. (2008) som var en pilottest av en fem dagars grupputbildning 

i kolhydraträkning för barn och ungdomar med typ 1 diabetes rapporterade föräldrar och barn 

en ökad livskvalitet samt även ökad diabetesrelaterad behandlingstillfredställelse sex månader 

efter avslutad kurs. Författaren till denna forskningsöversikt har av kollegor från andra 

barnkliniker där man infört kolhydraträkning fått höra att föräldrar nu känner sig mycket 

tryggare med att kunna hantera barnens diabetesbehandling, och att de snabbare blir 

självständiga och känner mindre osäkerhet än tidigare för att de har ett redskap till hjälp vid 

insulindoseringen. Kanske är det just dessa faktorer som är orsaken till den ökade 

behandlingstillfredställelsen i Waller et al. (2008). Positivt i Waller et al. (2008) var också att 

barnen tyckte att de förbättrade sin effektivitet i att hantera sin diabetes och att både barn och 

föräldrar tyckte att barnen tog ett större ansvar för sin diabetes efter kursen. Det som var 

intressant i Trento et al. (2011) var att den grupp som fått undervisning i kolhydraträkning 

skattade signifikant förbättrade copingstrategier avseende problemlösning, söka socialt stöd 

och undvikande beteende relaterat till diabetessjukdomen jämfört med kontrollgruppen. En 

styrka i resultatet från Trento et al. (2011) var att förbättringen kvarstod hela 30 mån efter att 

studien startades.  
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I Hayes et al. (2012) skattade 16 av 25 ungdomar högre livskvalitet 12 månader efter 

utbildning i kolhydraträkning, trots att en del av ungdomarna i denna undersökning höjde sitt 

HbA1c. Det var en hög andel ungdomar i Hayes et al. (2012) som klassades som överviktiga 

eller feta vid start, men efter 12 månader hade denna andel minskat liksom det genomsnittliga 

BMI. Denna viktminskning skulle möjligen kunna kopplas till den ökade livskvaliteten hos 

ungdomarna. Schmidt et al. (2012) fann en klar förbättring av behandlingstillfredställelse 

kopplat till användningen av en blodsockermätare med inbyggd boluskalkylator hos vuxna. 

Det fanns efter två veckor en ökad behandlingstillfredställelse även i den grupp som enbart 

fått kolhydraträkning som sedan sjönk (Schmidt et al., 2012). Det går att spekulera i om den 

första ökningen berodde på nyhetens behag av den nya metoden och att det senare blev allt för 

arbetsamt att räkna kolhydrater och insulin/kolhydratkvot. Det tycks vara för tidigt att fylla i 

formulär om behandlingstillfredställelse redan efter två veckor som de gjorde i Schmidt et al. 

(2012). 

 

Noggrannheten i uppskattningen av kolhydrater hade betydelse för HbA1c och 

blodsockervärden efter måltid (Bishop et al., 2009; Mehta et al., 2009; Brazeau et al., 2013). 

Noggrannheten behövde dock inte vara i precisa gramenheter. Enligt Smart et al. (2009) 

räckte det att uppskatta kolhydratinnehållet inom tio gram över eller under det faktiska 

kolhydratinnehållet för att hålla blodsockret inom de internationella målen två och en halv till 

tre timmar efter måltid, det fanns inte heller någon skillnad i risk för hypoglykemi. Smart et 

al. (2010) fann inget samband mellan HbA1c och felaktiga uppskattningar av 

kolhydratinnehållet. En intressant iakttagelse var att det bland barn och ungdomar verkade 

vara sämre att överskatta kolhydratinnehållet än att underskatta det, relaterat till HbA1c 

(Bishop et al., 2009; Mehta et al., 2009). Författarna i Bishop et al. (2009) resonerade över 

detta fynd i diskussionen, att även om det initialt verkar bakvänt, kan man spekulera i om 

rutinmässig överdosering av insulin på grund av överskattning av förväntat kolhydratintag, 

kan leda till hypoglykemi med efterföljande överbehandling av lågt blodsocker som i sin tur 

kan leda till kroniskt högre blodsockernivåer. En annan intressant observation görs i Mehta et 

al. (2009) där författarna fann att föräldrarnas precision i uppskattningen av kolhydrater hade 

betydelse för HbA1c, där de med precision menade att uppskatta kolhydratmängden 

konsekvent, det vill säga lika varje gång och inte bara så nära det faktiska kolhydratinnehållet 

som möjligt. Detta borde innebära att om patienten med diabetes över eller underskattar 

kolhydratinnehållet, men gör det konsekvent så får det kanske ingen direkt negativ påverkan 

på HbA1c, vilket också författarna påtalade i sin diskussion. 

 

Utbildning i kolhydraträkning och olika hjälpmedel och instrument hade betydelse för 

användbarheten. Grupputbildning verkade fungera bra för både vuxna samt barn och 

ungdomar. I Trento et al. (2011) var grupputbildningarna upprepade gånger, sammanlagt åtta 

tillfällen med tre till fyra månaders mellanrum. Trento et al. (2011) visade efter 

grupputbildning för vuxna förutom förbättringar i HbA1c, livskvalitet och copingförmåga 

även att patienterna i gruppen som lärt sig kolhydraträkning hade bättre diabeteskunskaper vid 

studiens slut än kontrollgruppen. Grupputbildningen för barn och ungdomar i Waller et al. 

(2008) var en fem-dagars kurs under skoltid med åtta barn i varje grupp och deras föräldrar. 

Nackdelen med den omfattande kursen var att många familjer tackade nej till att delta på 

grund av svårigheter med att ta ledigt från jobb och skola. Föräldrar och barn var annars nöjda 

med formatet på kursen och tyckte att deras förväntningar på kursen i stort sett uppfylldes. 

Kursen fick också ett positivt resultat på livskvalitet, behandlingstillfredställelse och barnens 

förmåga att hantera sin diabetes. Scavone et al. (2010) gjorde en pilottest av ett 

utbildningsprogram, Nutritional Education Programme (NEP) som var ett fyra veckors 

utbildningsprogram, med träffar och undervisning en gång per vecka. Utbildningen visade 
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gott resultat avseende HbA1c för de i interventionsgruppen som slutförde. Alla i 

interventionsgruppen var med under den fyra veckor långa utbildningsperioden, därefter 

hoppade 27 procent av deltagarna av.  

 

En nutritionsundervisning på 90 minuter för ungdomar som räknade kolhydrater felaktigt 

visade sig vara otillräcklig. Noggrannheten i uppskattning av kolhydratmängder förbättrades 

inte efter utbildningen. Författarnas tolkning av resultatet var att det behövs mer intensiva 

åtgärder för att förbättra ungdomars kunskaper i kolhydraträkning (Spiegel et al., 2012). 

 

Det verkade som att en automatisk boluskalkylator i insulinpump eller blodsockermätare 

underlättade användningen av kolhydraträkning och gjorde det lättare för patienterna att ta till 

sig metoden. Ungdomarna i den grupp som fått lära sig kolhydraträkning samt erhållit en 

insulinpump med boluskalkylator ville alla fortsätta med kolhydraträkning jämfört med 67 

procent i den grupp som enbart lärt sig kolhydraträkning (Enander et al., 2012). Vuxna som 

fått en blodsockermätare med inbyggd automatisk boluskalkylator rapporterade en signifikant 

ökad behandlingstillfredställelse jämfört med de som fått räkna ut insulindoser utifrån 

insulin/kolhydratkvot manuellt (Schmidt et al., 2012).  Att använda ett databaserat verktyg 

med plastmodeller av mat utrustat med mikro-chip med information om kolhydratinnehåll, 

visade sig vara ett bra instrument för att förbättra förmågan att uppskatta kolhydrater (Hegar 

et al., 2011). Det finns olika metoder att beräkna insulin/kolhydratkvot, 500-regeln är en av 

dem. Att dela in kolhydraterna i 10 till 15 gramsportioner där en enhet insulin täcker 10 eller 

15 gram kolhydrater är en annan (Kawamura, 2007). Det utgjorde ingen skillnad i 

noggrannhet med att räkna kolhydrater i gram, vilket 500-regeln innebär jämfört med att 

använda 10 till 15 grams portioner (Smart et al., 2010). I den svenska studien Enander et al. 

(2012) användes 500-regeln som insulin/kolhydratkvot och 100-regeln som korrigeringskvot. 

Båda dessa regler tycktes fungera bra för de barn och ungdomar som ingick i studien. 

 

Slutsats 

Användning av kolhydraträkning ger framför allt vuxna personer med typ 1 diabetes 

möjligheter att kunna sänka sitt HbA1c och därmed förbättra den metabola kontrollen. 

Kolhydraträkning ger också ökade möjligheter till att hålla blodsockervärdet efter måltid inom 

målområdet. Trots att kolhydraträkning erbjuder möjlighet till mer flexibla matvanor tycks 

metoden inte ge någon risk för ökat BMI. Kolhydraträkning verkar ha en positiv effekt på 

livskvalitet och framför allt ge en ökad diabetesrelaterad behandlingstillfredställelse. 

Noggrannheten i uppskattning av kolhydratmängder har betydelse, men en marginal på tio 

gram över eller under det faktiska kolhydratinnehållet tycks räcka. Upprepade utbildningar i 

kolhydraträkning, gärna i grupp ger ökade möjligheter till ett bra resultat. Hjälpmedel i form 

av boluskalkylator i insulinpump eller blodsockermätare som ger förslag på måltidsdoser kan 

underlätta användningen för patienten. 

 

Fortsatt forskning 

Kolhydraträkning har etablerats i Sverige under de senaste åren, därför finns det inte så många 

svenska studier gjorda på området. Det skulle behövas fler utvärderingar av 

kolhydraträkningens effekter utförda i Sverige. Som verksam i barnsjukvården med 

omhändertagandet av barn och ungdomar som insjuknar i typ 1 diabetes vore det intressant att 

undersöka föräldrars copingstrategier relaterat till kolhydraträkning. Det skulle också vara 

värdefullt att få belysa patienternas egna upplevelser av att använda kolhydraträkning i en 

kvalitativ studie.  
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalit

et 

Typ 

Bishop F.K. 

Maahs D.M. 

Spiegel G. 

Owen D. 

Klingensmith 

G.J. 

Bortsov A. 

Thomas J. 

Mayer-Davis 

E.J. 

2009 

USA 

 

The 

carbohydrate 

counting in 

adolescents 

with type 1 

diabetes 

(CCAT) study. 

Att utvärdera 

träffsäkerheten vid 

kolhydratsräkning bland 

ungdomar med typ 1 

diabetes. 

 

Det övergripande målet 

med projektet var att 

främja metoder för 

bedömning av 

noggrannheten vid 

kolhydratsräkning för 

att optimera den 

glykemiska kontrollen 

hos ungdomar med typ 

1 diabetes. 

Pilot. Tvärsnitts 

observationsstudie. 

Deltagarna fick 

uppskatta 

kolhydratinnehållet i 

32 typiska livsmedel. 

Deltagarna noterade 

sin uppskattning av 

portionsstorlek, 

kolhydratinnehåll och 

frekvens av 

konsumtion. 

  

Deltagarna fyllde 

också i en enkät 

avseende utbildning i 

kolhydratsräkning, 

support med 

kolhydratsräkning, och 

mönster för 

kolhydratsräkning. 

HbA1c mättes. 

Noggrannheten av 

kolhydratsräkningen 

bestämdes genom 

skillnaden mellan 

faktiskt och deltagar-

uppskattat 

kolhydratinnehåll. 

n=48 

(2) 

 

25 pojkar 

23 flickor 

12-18 år 

Som haft 

Diabetes > 1 år 

och använde 

insulin/kolhydrat- 

kvot vid minst ett 

mål per dag.  

 

 

Deltagarna 

kategoriserades i nivå av 

noggrannhet i 

kolhydraträkning. 

Noggrann (inom 10g av 

faktiskt innehåll) 

Överskattad (> än 10g av 

faktiskt innehåll) 

Underskattad (> än 10g 

av faktiskt innehåll)  

 

23 % av ungdomarna 

uppskattade dagligen 

inom 10g av faktiskt 

innehåll. 46 % 

överskattade och 31 % 

underskattade. De 

individer som 

uppskattade 

middagsmålen rätt inom 

10g, hade de lägsta 

HbA1c-värdena och de 

som överskattade 

middags-målen, hade 

högst HbA1c. Studien 

ger preliminära bevis på 

att ungdomar med typ1 

diabetes inte räknar 

kolhydrater korrekt. 
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Brazeau A.S. 

Mircescu H. 

Desjardins K. 

Leroux C. 

Strychar I. 

Ekoé J.M. 

Rabasa-Lhoret 

R. 

2013 

Kanada 

 

Carbohydrate 

counting 

accuracy and 

blood glucose 

variability in 

adults with type 

1 diabetes. 

Att utvärdera 

träffsäkerheten i 

uppskattningen av 

kolhydratsinnehållet i 

maten och dess 

inverkan på glykemisk 

variabilitet. 

Tvärsnittsstudie. 

Vuxna med typ 1 

diabetes fick under 72 

timmar föra dagbok 

över intagna måltider 

och uppskattat 

kolhydratinnehåll, och 

samtidigt bära 

kontinuerlig glukos-

mätare (CGM). 

 

Dietist analyserade 

måltidsdagböcker och 

jämförde med 

deltagarnas 

uppskattningar med 

hjälp av datoriserat 

analysprogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=50 vuxna 

(0) 

 

26 män 

24 kvinnor 

Av 448 registrerade 

måltider var 62,7% 

underskattade gällande 

kolhydratinnehållet. 

 

Lägre noggrannhet i 

kolhydraträkning var 

förknippat med större 

blodsockervariationer 

under dagen, samt längre 

tid med 

blodsockervärden över 

målområdet. 

 

Inkorrekt 

kolhydraträkning är 

frekvent och är 

associerad med högre 

blodsockervariation 

under dagen hos vuxna 

med typ 1 diabetes. 
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Dias V.M. 

Pandini J.A. 

Nunes R.R. 

Sperandei 

S.LM. 

Portella E.S. 

Cobas R.A 

Gomes de B M. 

2010 

Brasilien 

 

Effect of the 

carbohydrate 

counting 

method on 

glycemic 

control in 

patients with 

type 1 diabetes 

Att utvärdera hur 

nutritionsåtgärder 

inverkar på kliniska och 

metaboliska parametrar 

hos patienter med typ 1 

diabetes som använder 

multipla doser med 

kortverkande insulin 

enligt 

kolhydraträknings-

metoden. 

Jämförande studie före 

och 3 månader efter en 

intervention med en 

balanserad kost 

anpassad för individen, 

baserad på 

kolhydraträkning och 

kortverkande insulin 

med sambandet 1 enhet 

per 15g kolhydrater.  

 

Ett protokoll för 

utvärdering av 

nutritionsstatus 

användes. 

 

Blodprover och BMI 

kontrollerades före och 

efter. 

 

 Ingen deltagare 

använde egenkontroll 

av b-glukos under 

perioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=51 

(4) 

 

32 kvinnor 

19 män 

Ålder 10-60 år. 

Medelålder 

25,3 ± 1,55 år 

En signifikant sänkning 

av HbA1c observerades 

från starten till 

utvärderingen efter 3 

mån. 

 

 En signifikant 

reducering av HbA1c 

sågs hos 38st (74 %) 

Hos 11st (21 %) ökade 

HbA1c och 2st (3,9 %) 

hade samma värde vid 

utvärdering som vid 

start.  

 

Ingen förändring i 

kroppsvikt och BMI 

sågs, trots en ökning av 

den dagliga totala 

insulindosen. 
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Enander R. 

Gundevall C. 

Strömgren A. 

Chaplin J. 

Hanås R. 

2012 

Sverige 

Carbohydrate 

counting with a 

bolus calculator 

improves post-

prandial blood 

glucose levels 

in children with 

type 1 diabetes 

using insulin 

pumps. 

 

Att undersöka effekten 

av boluskalkylator 

avseende förbättring av 

HbA1c och 

målrelaterade 

blodsockernivåer vid 

användning av 

kolhydratsräkning hos 

barn med typ 1 diabetes 

som använder 

insulinpump. 

Multicenterstudie 

under 12 mån.  

 

Randomisering i 3 

likartade grupper 

avseende ålder och 

kön. A= kontroll B= 

kolhydraträkning. 

C=kolhydraträkning 

med boluskalkylator 

i pumpen. 

 

 Grupp B och C fick 

utbildning i 

kolhydraträkning, 

grupp A fick utbildning 

enligt traditionella 

kostråd 

 

Blodsockermätare 

laddades ner, och 

HbA1c togs.  

 

Studiekontroller 

gjordes vid 1, 3, 6, 9, 

och 12 mån.  

 

Blodsocker före och 2 

tim efter måltid 

registrerades separat. 

n=40 

(5) 

 

Barn och 

ungdomar med 

typ 1 diabetes 

som använt 

insulinpump > 6 

mån. 

 

Flickor 56 % 

Pojkar 44 %  

 

Inga skillnader i HbA1c 

sågs varken mellan 

grupperna eller jämfört 

med start. 

 

Grupp C hade en icke 

signifikant sänkning av 

blodsockersvängningar 

jämfört med start, men 

ett signifikant högre 

antal blodsockervärden 

efter måltid som låg 

inom målvärde 4 – 8 

mmol/L efter 12 mån 

jämfört med grupp A. 

 

Frekvensen av 

hypoglykemi minskade 

för hela studiegruppen 

utan skillnader mellan 

grupperna.  

 

Grupp A ökade sin 

basaldos insulin 

signifikant efter 12 mån. 

 

 Alla deltagare i grupp C 

ville fortsätta med 

kolhydraträkning efter 

studien, och i Grupp B 

var det 67 %.  
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Grupp C sänkte sitt BMI 

vid 12 mån jämfört med 

start.  

 

500-regeln användes 

som 

insulin/kolhydratkvot 

och 100-regeln användes 

som korrigeringskvot. 

Dessa regler verkade 

passa bra för de 

deltagande barn- och 

ungdomarna.  
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Hayes R.L. 

Garnett S.P. 

Clarke S.L. 

Harkin N.M. 

Chan A.K.F. 

Ambler G.R. 

2012 

Australien 

 

A flexible diet 

using an insulin 

to carbohydrate 

ratio for 

adolescents 

with type 1 

diabetes – A 

pilot study. 

Att bedömma 

glykemisk kontroll, 

viktstatus och  

livskvalitet över 12 mån 

hos ungdomar med typ 

1 diabetes som använde 

en flexibel 

måltidsplanering med 

beräkning av insulin-

kolhydratkvot.    

Pilotstudie. 

 

Vid start fick 

deltagarna 

repetitionsutbildning i 

normativ 

måltidsplanering med 

en föreskriven 

insulinplan.  

 

Efter 3 mån gavs 

utbildning i flexibel 

måltids och 

insulindosering med 

insulin/kolhydrats- 

kvot. 

 

 Längd och vikt mättes 

vid månad 0, 3, 6 och 

12.  

 

HbA1c mättes vid 3, 6, 

och 12 mån. 

 

Livskvalitet mättes vid 

start, 3, 6 och vid 12 

månader med Diabetes 

Quality of Life –Youth 

(DQL-Y) 

frågeformulär. 

 

n=28  

(10) 

 

 38 ungdomar  

10 pojkar 

28 flickor 

mellan 11 – 18 år 

med typ 1 

diabetes som 

använde 

flerdosbehandling 

inkluderades i 

studien, men 

endast 28 

fullföljde. 

 

Vid start klassificerades 

50% som överviktiga 

eller feta. 52 % hade ett 

HbA1c över accepterat 

värde 7,5%.  

 

 Mellan 3 och 12 mån 

märktes en signifikant 

genomsnittlig minskning 

av BMI. Vid 12 mån 

hade antalet ungdomar 

som klassats som 

överviktiga eller feta 

minskat. Under samma 

tid minskade den dagliga 

insulindosen och HbA1c 

ökade. Antalet deltagare 

som hade ett HbA1c 

under 7,5%  minskade 

från 13 till 7. 

 

Totalt sett sågs en 

signifikant ökning i 

livstillfredställelse. 16 av 

25 ungdomar 

rapporterade en högre 

livskvalitet efter 12 mån.  

De ungdomar som drog 

sig ur studien hade ett 

signifikant högre 

utgångsvärde för HbA1c 

än de som fullföljde. 
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Matris                      Bilaga I 

VII 

 

Hegar K. 

Heiber S. 

Brändle M. 

Christ E. 

Keller U. 

2011 

Schweiz  

Carbohydrate 

counting of 

food. 

Att bedömma 

användningen av Nutri-

Learn buffet (NLB), ett 

nytt databaserat verktyg 

vid kostrådgivning för 

att bedömma och 

förbättra uppskattningen 

av kolhydratsinnehållet 

i livsmedel jämfört med 

konventionella verktyg 

som bilder eller tabeller. 

Multicenterstudie. 

Deltagarna lottades till 

två likartade grupper.  

NLB-grupp som 

använde plastmodeller 

av mat utrustat med 

mikro-chip med 

information om 

innehåll, och 

kontrollgrupp som 

använde 

konventionella metoder 

för uppskattning av 

kolhydrater.  

 

Båda grupper hade 3 

besökstillfällen som 

varade en timme med 3 

veckors intervall. Före 

samt vid 3 och 6 mån 

efter start bedömdes 

deltagarnas förmåga att 

uppskatta 

kolhydratmängd.  

 

HbA1c, BMI, frekvens 

av hypoglykemi 

noterades också. 

Frågeformulär för 

Diabetes specifik 

livskvalitet (ADDQoL) 

användes.  

 n=134   

(10) 

 

NLB (n=66) 

Kontroll (n=65) 

69 kvinnor 

62 män 

 

144 valde att 

delta, men 134 

fullföljde. 

HbA1c, frekvens av 

hypoglykemi, BMI, och 

insulinåtgång 

förändrades inte av 

interventionen.  

 

NLB-gruppen visade en 

signifikant förbättring av 

förmågan att uppskatta 

kolhydratmängd efter 3 

besök, jämfört med 

kontrollgruppen. 

I synnerhet sågs en 

signifikant förbättring 

vid uppskattning av 

stärkelsesorter, frukt och 

godis.  

 

Livskvaliteten 

påverkades inte av 

behandling eller 

intervention.  
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Laurenzi A. 

Bolla A. 

Panigoni G. 

Doria V. 

Uccellatore AC. 

Peretti E. 

Saibene A. 

Galimberti G. 

Bosi E. 

Scavini M. 

2011 

Italien 

Effects of 

carbohydrate 

counting on 

glucose control 

and quality of 

life over 24 

weeks in adult 

patients with 

type 1 diabetes 

on continues 

subcutaneous 

insulin infusion. 

Att testa 

kolhydraträkningens 

effekt på 

blodsockerkontroll och 

livskvalitet över 24 

veckor hos vuxna 

patienter med typ 1-

diabetes som behandlas 

med subcutan 

insulinpump. 

Randomisering till två 

grupper. 

 

Interventionsgrupp 

som fick utbildning i 

kolhydraträkning och 

kontrollgrupp som 

uppskattade 

kolhydrater och 

doserade insulin på 

sedvanligt sätt. 

 

Före start fick båda 

grupper utbildning i 

rekommenderad kost 

vid diabetes av dietist. 

 

Vid start samt vid 12 

och 24 veckor mättes 

HbA1c, 

fasteblodsocker, BMI, 

midjemått, dagliga 

insulindoser noterades 

och frågeformulär 

Diabetes Specifik 

Quality-of  life Scale 

(DSQOLS) fylldes i. 

n=56 

(5) 

 

Kontroll n=28 

Intervention n=28 

 

Patienter med typ 

1 diabetes som 

använt 

insulinpump 

>3mån 

Ålder 18-65år. 

 

32 kvinnor 

24 män 

 

61 inkluderades 

56 fullföljde. 

Ingen skillnad i HbA1c, 

faste-blodsocker, 

insulindoser och 

episoder av hypoglykemi 

sågs mellan grupperna 

under 24 veckor.  

 

I per- protokoll analysen 

visar dock resultatet på 

ett signifikant lägre 

HbA1c i interventions-

gruppen än i kontroll-

gruppen, när de 

deltagare i 

interventionsgruppen 

som inte använt 

kolhydraträkning 

tillräckligt omfattande 

uteslöts (9st).  

 

Det sågs en liten men 

signifikant minskning av 

BMI och midjemått i 

interventionsgruppen. 

 

Livskvaliteten 

förbättrades signifikant i 

interventionsgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen efter 24 

veckor relaterat till 

kostrestriktion. 
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Lawton J. 

Rankin D. 

Cooke D.D. 

Clarke M. 

Elliot J. 

Heller S. 

2011 

Storbritannien  

Dose 

adjustment for 

normal eating: 

A qualitative 

longitudinal 

exploration of 

the food and 

eating practises 

of type 1 

diabetes 

patients 

converted to a 

flexible 

intensive 

therapy in the 

UK. 

Att undersöka huruvida 

och i så fall varför 

patienter ändrar kost 

och ätbeteende efter 

konvertering till flexibel 

intensiv 

insulinbehandling, som 

kräver att 

snabbverkande 

insulindoser anpassas 

till kolhydratsinnehållet 

i måltiden. 

Upprepade 

djupintervjuer med 30 

patienter med typ1 

diabetes som 

rekryterats från sex 

DAFNE-kurser (Dose 

adjustment for Normal 

Eating) från fem olika 

center i Storbritannien. 

  

Intervjuerna ägde rum 

efter avslutad DAFNE-

kurs, samt 6 och 12 

mån senare. 

 

Data analyserades med 

hjälp ett induktivt 

tema-inriktat program. 

n=30 

(0) 

 

Ålder 18-56 år 

 

53 % kvinnor 

47 % män 

Trots att flexibel intensiv 

insulinbehandling har 

potential att ge en större 

flexibilitet och frihet i 

valet av kost, 

rapporterade de flesta 

patienter måltidsvanor 

som var förvånansvärt 

oförändrade. I vissa fall 

resulterade övergången 

till den flexibla 

insulinbehandlingen i 

ökad rigiditet gällande 

kosten. Möjligheterna 

till en ökad måltidsfrihet 

uppvägdes av nya 

utmaningar och bördor, 

som att förenkla 

matvalet för att göra 

uppskattningen av 

kolhydrater lättare. 

Eftersom fokus ligger på 

förmågan att uppskatta 

kolhydrater gjorde 

rädslan för 

hypoglykemier att ett 

lågt eller inget intag av 

kolhydrater ibland sågs 

som det mest hälso-

samma alternativet, för 

att undvika felräkning 

och ta för stor dos. 
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Mehta S.N. 

Quinn N. 

Volkening L.K. 

Laffel L.M.B. 

2009 

USA 

Impact of 

carbohydrate 

counting on 

glycemic 

control in 

children with 

type 1 diabetes. 

Att studera sambandet 

mellan föräldrars 

kunskaper om 

kolhydratsräkning och 

glykemisk kontroll hos 

barn med typ 1 diabetes. 

Under 3 mån efter 

studiebesöket utfördes 

3 oannonserade 

telefonintervjuer av 

dietist i projektet.  

 

Under telefonsamtalen 

fick föräldrarna återge 

uppskattningen av 

kolhydratinnehållet i 

gram för varje måltid 

under de senaste 24 

tim.  

 

Efter datoranalys 

definierades 

föräldrarnas kunskaper 

i kolhydraträkning i 

noggrannhet och 

precision.  

 

Glykemisk kontroll 

definierades med 

HbA1c.  

n=67 

 (0) 

 

Barn 4-12 år med 

typ 1 diabetes > 1 

år, som använde 

kolhydrat-räkning 

och behandlades 

med flerdos eller 

insulinpump. 

 

45 % flickor 

55 % pojkar 

Större noggrannhet och 

precision var associerad 

med lägre HbA1c.  

I analys med justering 

för barnets ålder, kön 

och duration av diabetes, 

var precision och 

frekventa 

blodsockerkontroller 

förknippade med lägre 

HbA1c. 

 

Noggrannhet och 

precision delades in 4 

grupper. Noggrann, 

underskattning, mest 

noggrann och 

överskattning 

 

De barn vars föräldrar 

var mest noggranna och 

precisa hade lägst 

HbA1c, och de som 

överskattade 

kolhydratsinnehållet 

hade högst HbA1c. 

 

 Det var ingen skillnad i 

HbA1c hos de barn vars 

föräldrar underskattade 

kolhydratinnehållet. 
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Scavone G. 

Manto A. 

Pitocco D. 

Gagliardi L. 

Caputo S. 

Mancini L. 

Zaccardi F. 

Ghirlanda G. 

2010 

Italien 

Effect of 

carbohydrate 

counting and 

medical 

nutritional 

therapy on 

glycaemic 

control in type 1 

diabetic 

subjects: a pilot 

study. 

 

Att undersöka effekten 

av en balanserad diet 

med kolhydratsräkning i 

en liten pilotstudie. 

Randomisering till ett 

utbildnings-program: 

Nutritional Education 

Programme (NEP) 

Grupp A eller inte. 

Grupp B= kontroll. 

 

Vikt, BMI, HbA1c, 

lipidprofil, urat, krea, 

microalbuminuri, och 

daglig insulinåtgång 

mättes vid start och vid 

studiens slut efter 9 

mån.  

 

Under studiens gång 

mättes också antalet 

episoder av 

hypoglykemi. 

 

Utbildningen (NEP) 

delades upp i 2 faser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=256 

(27) 

 

Intervention 

Grupp A= 100 

               (27) 

51 kvinnor 

49 män 

 

Kontroll 

Grupp B= 156 

               (0) 

82 kvinnor 

74 män 

 

Vuxna med 

diagnos typ 1 

diabetes > 5år. 

 

 

 

 

 

 

Alla patienter i grupp A 

slutförde fas 1, men 27 

hoppade av under fas 2.  

 

Vid studiens slut hade 

grupp A en signifikant 

sänkning av HbA1c 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

 Grupp A hade också 

färre antal 

hypoglykemier och 

mindre åtgång av 

snabbinsulin.  

 

Inga andra signifikanta 

skillnader sågs mellan 

grupperna. 
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Schmidt S. 

Meldgaard M. 

Serifovski N. 

Storm C. 

Möller-

Christensen T. 

Gade-

Rasmussen B. 

Nörgaard K. 

2012 

Danmark 

 

Use of an 

automated bolus 

calculator 

(ABC) in MDI-

treated type 1 

diabetes. 

Att undersöka effekten 

av flexible intensive 

insulinterapi (FIIT) och 

en automatisk 

boluskalkylator i en 

dansk diabetes typ 1 

population med daglig 

flerdosbehandling. 

Dessutom för att testa 

genomförbarheten av 

undervisning av (FIIT) i 

en 3 timmar 

strukturerad kurs. 

Pilotstudie under 16 

veckor. 

 

 Randomisering till två 

interventions-grupper 

samt en kontrollgrupp. 

 

 Alla fick vid start en 3 

tim utbildning i (FIIT). 

De båda interventions-

grupperna fick under 

dessa 3 tim även 

utbildning i 

kolhydraträkning och 

beräkning av 

insulin/kolhydrat-kvot.  

 

En interventionsgrupp 

erhöll en 

blodsockermätare med 

inbyggd automatisk 

boluskalkylator (ABC).  

 

Formulär för 

diabetesspecifik 

livskvalitet och 

behandlings-

tillfredställelse fylldes 

i. HbA1c togs vid start 

och efter 16 veckor. 

 

 

n=51 

(12) 

 

25 kvinnor 

26 män 

 

63 patienter blev 

randomiserade, 

12 hoppade av 

 

Kontroll=8 

Kolhydraträkning

=21  

Kolhydraträkning 

+ ABC=22 

 

Ålder 18-65 år 

med typ 1 

diabetes > 1år i 

dålig metabol 

kontroll och som 

inte tidigare 

använt 

kolhydraträkning 

En sänkning av HbA1c 

observerades i båda 

interventionsgrupperna, 

men det var ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

 

Störst sänkning av 

HbA1c sågs hos de 

individer som hade högst 

HbA1c vid start. 

 

En förbättring av 

behandlingstillfredställel

se sågs i alla grupper, 

men, det var en 

signifikant förbättring i 

gruppen med 

boluskalkylator. 

 

Det sågs även en kraftig 

ökning av behandlings-

tillfredställelse i gruppen 

med enbart 

kolhydraträkning efter 2 

veckor som sedan sjönk 

efter 16 veckor. I 

gruppen med ABC 

fortsatte behandlings-

tillfredställelsen att öka 

mellan vecka 2 – 16. 

  II 
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Smart C.E. 

Ross K. 

Edge J.A. 

Collinst C.E. 

Colyvass K. 

King B.R. 

2009 

Storbritannien 

och 

Australien 

Children and 

adolescents on 

intensive insulin 

therapy 

maintain 

postprandial 

glycaemic 

control without 

precise 

carbohydrate 

counting. 

Att undersöka effekten 

på glykemisk kontroll 

efter måltid, av en 

variation på + - 10g i 

kolhydratmängd med en 

individuellt beräknad 

insulindos för 60g 

kolhydrater, då 

precisionen i den 

kolhydratskvantifiering 

som krävs för att 

bibehålla postprandiell 

glykemisk kontroll är 

okänd. 

 

Deltagarna fick äta 

test-luncher under 3 på 

varandra följande 

dagar. Måltiderna 

bestod av likartat 

näringsinnehåll 

förutom för 

kolhydratinnehållet, 

som var 50, 60 eller 

70g i slumpmässig 

ordning. Insulindosen 

var densamma för varje 

måltid baserad på deras 

vanliga 

insulin/kolhydratkvot 

för 60g kolhydrater. 

 

Aktiviteten var 

standardiserad efter 

frukost och under 3 tim 

efter testmåltiden.  

 

Kontinuerlig 

blodsockermätare 

användes. 

 

 

 

 

 

 

 

n=31 

  (5) 

 

17 flickor 

14 pojkar 

 

Insulinpump=17 

Flerdos=14 

 

36 barn och 

ungdomar 9-17 år 

med typ 1 

diabetes >1år 

som använde 

insulinpump eller 

flerdos. 4 uteslöts 

p.g.a att 

korrigeringsdos 

krävdes. 1 

uteslöts p.g.a 

felaktig given dos 

Det var ingen skillnad i 

blodsocker efter måltid 

mellan de som använde 

pump jämfört med de 

som använde flerdos. 

 

Det olika 

kolhydratinnehållet med 

10 gram mer eller 

mindre gav heller ingen 

skillnad i blodsocker 2,5 

tim efter måltid. 

 

Lunchen med 70g 

kolhydrater gav ett högre 

blodsocker mellan 2,5 

och 3 timmar, men höll 

sig inom de 

internationella målen.  

 

Ingen signifikant 

skillnad sågs beträffande 

episoder av 

hypoglykemi. 

   I 

   P 

   



Matris                      Bilaga I 

XIV 

 

Smart C.E. 

Ross K. 

Edge J.A. 

King B.R. 

McElduff P. 

Collinst C.E. 

2010 

Storbritannien 

Australien 

 

Can children 

with type 1 

diabetes and 

their caregivers 

estimate the 

carbohydrate 

content of 

meals and 

snacks? 

Att undersöka hur 

noggrant barn och deras 

vårdnadshavare kan 

uppskatta 

kolhydratsinnehåll och 

om räkning stegvis i 

gram förbättrar 

noggrannheten jämfört 

med portionsstorlek 

eller utbyteslistor. 

 

Deltagarna fick 

uppskatta 

kolhydratinnehållet i 

17 standardiserade 

måltider innehållande 

8-90g kolhydrater.  

 

De fick använda den 

typ av 

kolhydratsberäkning 

som de hade lärt sig, i 

exakta gram, 10- 

gramsportioner eller 

15- gramsutbyten 

 

HbA1c togs vid 

besöket. 

n=102 

(0) 

54 flickor 

48 pojkar 

 

Vårdnadshavare 

n=110 

 

Barn och 

ungdomar 8-18 år 

med typ 1 

diabetes och 

deras 

vårdnadshavare. 

 

Flerdos=92 

Insulinpump=26 

Av alla uppskattade 

måltider var 43 % inom 

5-7g av faktiskt 

kolhydratinnehåll. 73 % 

inom 10-15g och endast 

7% hade i genomsnitt 

beräkningar som 

överskattades eller 

underskattades med 

30%.  

 

Kolhydraträkning i gram 

ökade inte 

noggrannheten jämfört 

med 10-gramsportioner 

eller 15-gramsutbyten.  

 

Stora portioner hade en 

tendens att underskattas 

och mellanmål 

överskattades. 

 

Det sågs ingen relation 

mellan HbA1c och 

inkorrekta 

uppskattningar. 

 

Barn som hade räknat 

kolhydrater längre, hade 

störst felprocent. 

 

 

   II 

   P 
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Spiegel G. 

Bortsov A. 

Bishop F. 

Owen D. 

Klingensmith 

G.J.  

Mayer-Davis 

E.J. 

Maahs D.M. 

2012 

USA 

Randomized 

nutrition 

education 

intervention to 

improve 

carbohydrate 

counting in 

adolescents 

with type 1 

diabetes study: 

Is more 

education 

needed? 

 

Att fastställa om en 

intervention med 

nutritionsundervisning 

förbättrar 

noggrannheten i 

kolhydratsberäkningen 

och den glykemiska 

kontrollen. 

101 ungdomar 

screenades för att 

identifiera de med 

dålig noggrannhet i 

kolhydraträkning. 

 

66 ungdomar 

kvalificerade sig och 

randomiserades i en 

kontrollgrupp och en 

interventionsgrupp som 

fick en 90-minuter lång 

utbildning, och gjorde 

3 dagars kost-

registrering vid 2 

tillfällen. 

 

 Enkäter om utbildning 

och mönster för 

kolhydraträkning och 

föräldrasupport fylldes 

i och HbA1c togs. 

 

Vid uppföljning efter 

3-4 månader 

upprepades 

kolhydraträknings-

testet, enkäterna och 

HbA1c. 

 

 

 

n=101 

     (4) 

 

n=66 

    (0) 

 

25 flickor 

41 pojkar 

 

Kontroll=33 

Intervention=33 

 

Ungdomar 12-18 

år med typ 1 

diabetes > 1 år. 

 

    

Vid start var 16 av 29 

livsmedel överskattade 

och 5 underskattade 

avseende 

kolhydratinnehåll. 

När maten presenterades 

som blandade måltider 

antingen underskattades 

eller överskattades 10 av 

de 9 måltiderna och 4 

mellanmålen. 

 

Efter 3 månader sjönk 

HbA1c i både 

interventions och 

kontrollgruppen.  

 

Det sågs ingen 

signifikant förändring i 

noggrannhet i 

kolhydraträkning eller 

HbA1c som utvärdering 

av utbildningens effekt. 

 

Mer intensiva insatser 

kan behövas för att 

förbättra ungdomars 

noggrannhet i 

kolhydraträkning. 

  II 

 RCT 
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Trento M. 

Trinetta A. 

Kucich C. 

Grassi G. 

Passera P. 

Gennari S. 

Paganin V. 

Tedesco S. 

Charrier L. 

Cavallo F. 

Porta M. 

2011 

Italien 

 

Carbohydrate 

counting 

improves 

coping ability 

and metabolic 

control in 

patients with 

type 1 diabetes 

managed by 

group care. 

Att bedömma effekterna 

avseende 

hanteringsförmåga, 

livskvalitet, 

diabeteskunskap och 

metabol kontroll, av att 

lägga till ett 

kolhydraträknings-

program till en 

grupputbildning för 

patienter med typ 1 

diabetes.    

Randomisering till 

grupputbildning med 

eller utan tillägg av 

kolhydraträkning. 

 

Utbildningstillfällena 

hölls var 3-4:e månad. 

Sammanlagt 8 

utbildningstillfällen 

under 30 månader. 

 

HbA1c, vikt, 

blodsocker, episoder av 

hypoglykemi och 

insulindoser 

kontrollerades var 3:e 

månad. 

 

Enkäter avseende 

diabetesrelaterad 

livskvalitet, 

diabeteskunskap och 

coping strategier 

fylldes i vid start samt 

vid 30 månader. 

n=56 

    (0) 

 

Kolhydrat-

räkning=27 

18 män 

9 kvinnor 

 

Kontroll=29 

12 män 

17 kvinnor 

 

Vuxna med debut 

av typ 1 diabetes 

före 30 års ålder 

 

Livskvaliteten 

förbättrades i båda 

grupperna. En liten, men 

icke signifikant ökad 

förbättring sågs i 

kolhydraträknings-

gruppen jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

Patienterna i kolhydrat-

räkningsgruppen hade 

bättre diabeteskunskap 

än kontrollgruppen vid 

studiens slut. Alla tre 

områden för coping-

strategier (problem-

lösning, söka socialt stöd 

och undvikande) 

förbättrades signifikant 

mer för de som fick 

kolhydraträkning jämfört 

med kontrollgruppen. 

 

HbA1c var signifikant 

lägre hos de som lärt sig 

kolhydraträkning jämfört 

med kontrollgruppen vid 

studiens slut. Det sågs 

inga skillnader i episoder 

av hypoglykemi eller 

insulindoser mellan 

grupperna. 

   I 

 RCT 
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Waller H. 

Knowles J. 

Rogers N. 

Wharmby S. 

Heller S. 

Hall C. 

Greenhalg S. 

Tinklin T. 

Metcalfe C. 

Parkin V. 

Denial M. 

Price K. 

2008 

Storbritannien 

 

Pilot study of a 

novel 

educational 

programme for 

11-16 year olds 

with type 1 

diabetes 

mellitus: the 

KICk-OFF 

course. 

Pilottest av ett 

utbildningsprogram, en 

fem dagars kurs med 

kolhydraträkning och 

justering av insulindos 

för barn och ungdomar 

med typ 1 diabetes 

avseende glykemisk 

kontroll, BMI, 

hypoglykemifrekvens 

och livskvalitet. 

Deltagarna och deras 

föräldrar fördelade på 6 

grupper med 8 

deltagare i varje fick gå 

en 5-dagars kurs 

innehållande 

kolhydraträkning och 

insulindos-justering. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer av barn och 

föräldrar utfördes före 

och efter kursen. 

 

HbA1c, BMI och 

frekvens av 

hypoglykemi mättes 

före kursen samt 3 och 

6 månader efter.  

 

Enkäter avseende 

livskvalitet, 

behandlings-

tillfredställelse, 

barnens ansvars-

tagande, konflikter 

relaterade till diabetes 

och själveffektivitet 

fylldes i vid start, 2 

veckor, 3 månader och 

6 månader efter kursen. 

 

n=48 

(0) 

 

23 flickor 

25 pojkar 

 

7 st fyllde inte i  

de uppföljande 

enkäterna efter 6 

månader. 

n=41 

(7) 

 

Barn mellan 11-

16 år med typ 1 

diabetes från tre 

olika kliniker i 

Storbritannien. 

De förväntningar som 

barn och föräldrar hade 

på kursen uppfylldes i 

stort sett enligt de 

intervjuer som gjordes 

före och efter kursen. 

 

Det sågs inga skillnader i 

HbA1c, BMI eller 

episoder av 

hypoglykemi. 

 

Både barn och föräldrar 

rapporterade en 

signifikant förbättring av 

livskvalitet och 

behandlings-

tillfredställelse. 

 

Barnen rapporterade en 

förbättrad egen 

effektivitet och både 

barn och föräldrar 

rapporterade ett större 

ansvarstagande av 

barnen. 

 

Inga signifikanta 

skillnader sågs gällande 

diabetesrelaterade 

familjekonflikter. 

   I 

   P 
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

 

 

 



Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering     Bilaga II 

 

XIX 

 

                   

Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 


