
KLASSISK
KETOGEN  
DIET
En ketogen diet som används för behandling av svår  
epilepsi eller andra tillstånd som fastställt av läkare.



VAD BETYDER DET OCH HUR FUNGERAR DET? 
Klassisk ketogen diet är en behandlingsform som används vid behandling av svår epilepsi. En 
ketogen diet kan minska de epileptiska anfallen. Behandlingen påbörjas på läkares ordination. 

Under dietbehandlingen planeras näringsinnehållet i måltiderna noggrant. Kosten innehåller 
rikligt med fett, protein enligt individuella behov och mycket lite kolhydrater. Fett är den viktigaste 
energikällan i en ketogen diet. När kroppen börjar använda fett som energikälla i stället för 
glukos förändras ämnesomsättningen och det bildas ketoner i blodet. Mängden ketoner kan 
mätas i blodet och urinen. Målet är att uppnå ketos, som kan minska de epileptiska anfallen. 

För att genomföra dieten krävs noggrannhet. Behovet av näringsämnen beräknas individuellt. 
Vanligtvis äter man 4–5 måltider per dag och försöker fördela dem jämnt under dagen. Behovet 
av vätska bedöms också individuellt, men det är viktigt att dricka tillräckligt. Dieten finjusteras 
under behandlingen efter behov. Dieten följs under en individuellt definierad tidsperiod.

HUR LÄNGE SKA DIETEN FÖLJAS? 
Det rekommenderas att följa dieten i 2–3 månader till att börja med. Därefter kan nyttan som 
uppnåtts med dieten utvärderas. Om behandlingen ger bra respons, dvs. krampanfallen minskar, 
kan behandlingen fortsätta i flera år.

MÅSTE MAN LIGGA PÅ SJUKHUS MEDAN DIETBEHANDLINGEN PÅGÅR? 
Dietbehandlingen inleds vanligtvis på sjukhus. På det sättet kan kroppens reaktioner övervakas 
noggrant i en säker miljö. Vid behov kan dietbehandlingen även inledas hemma med vägledning. 
I början av dietbehandlingen kan det uppstå illamående, trötthet eller svaghet, när kroppen börjar 
använda fett som energikälla. Dessa symtom försvinner vanligtvis inom ett par veckor. Det är 
viktigt att få tillräckligt med vätska. Under inledningsperioden tas blodprover dagligen för att 
bekräfta ketos och säkerställa att patienten mår bra. 

Under inledningsperioden styrs dieten av en läkare, en sjuksköterska och en näringsterapeut. 
En näringsterapeut och en sjuksköterska ger vägledning vid genomförande av dietbehandling i 
hemmet. Personliga assistenter och andra personer som är nära involverade i patientens vardag 
rekommenderas att vara med vid rådgivningstillfällena.

HUR OFTA SKER UPPFÖLJNINGSBESÖKEN? 
Uppföljningsbesök sker vanligtvis en, tre och sex månader efter behandlingsstarten och var 
sjätte månad därefter. Välbefinnande, tillväxt och blodvärden övervakas regelbundet under 
dietbehandlingen. 

Vid uppföljningsbesöken tas blodprov för att kontrollera att näringsintaget är tillräckligt och att 
inte blodfettnivån ökar för mycket. Fettvärdena kan påverkas genom typen av fett i dieten.
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VAD FÅR MAN ÄTA UNDER DIETBEHANDLINGEN? 
Dieten består ofta av vanliga livsmedel som kött, fisk, 
ägg, vegetabiliska oljor och en liten mängd grönsaker, 
bär och frukt. Dieten kan genomföras och kompletteras 
med kliniska näringspreparat med hög fetthalt som 
är avsedda för ketogen diet. En näringsterapeut 
planerar en individuell diet för alla som genomför 
dietbehandlingen. Varje livsmedel i måltiderna vägs 
med 1 g precision under matlagningen och varje 
portion lagas separat. Matlagningen kräver därför tid 
och noggrannhet. En digital hushållsvåg är nödvändig 
vid matlagningen. Många rätter kan frysas in för senare 
användning.

HUR GÖR MAN OM MATEN GES SOM  
SLANGNÄRING? 
Om slangmatning används ges näringen på ungefär 
samma sätt som tidigare. Som näringspreparat vid slangmatning används ett färdigt preparat i 
vätske- eller pulverform som är lämpligt för en ketogen diet. Preparat i pulverform blandas med 
vatten före administrering. Preparaten används på samma sätt som de preparat som tidigare 
använts vid slangmatningen. 

KAN BEHANDLINGEN GE BIVERKNINGAR? 
Biverkningarna är individuella. En biverkan kan till exempel vara förstoppning på grund av att 
magen fungerar långsammare. Detta beror på matens höga fetthalt och låga fiberinnehåll. 
Förstoppningsläkemedel eller fibertillskott kan behövas för att hjälpa till. 

Under dietbehandlingen kan vikten öka eller minska. Näringsterapeuten finjusterar dieten 
efter behov. Ibland kan ketosen bli för djup eller blodsockret sjunka för mycket. Dessa tillstånd 
åtgärdas med hjälp av sockerhaltig saft eller juice.

BEHÖVS DET VITAMIN- ELLER MINERALPREPARAT? 
Alla som genomför en ketogen diet behöver kosttillskott under dietbehandlingen för att 
säkerställa tillräckligt intag av skyddande näringsämnen. 

HUR SVÅRT ÄR DET ATT GENOMFÖRA DIETEN? 
Att genomföra dieten upplevs vanligtvis inte som särskilt svårt, men det kräver tid, noggrannhet 
och engagemang. Vissa tycker att den noggranna avgränsningen av mattider och -mängder 
ibland är betungande. 

VAD HÄNDER OM MAN FÅR I SIG NÅGOT SOM INTE INGÅR I DIETEN? 
Om man av misstag äter mat som innehåller mycket kolhydrater avbryts ketostillståndet och 
de epileptiska anfallen kan öka. Det går dock att återställa ketosen genom att återgå till den 
planerade dieten. Avbrott av ketosen och hur lång tid det tar att återställa den är individuellt. 

MÅSTE MEDICINERINGEN ÄNDRAS? 
I början av dietbehandlingen är medicineringen vanligtvis oförändrad. Om kosten gör att antalet 
epileptiska anfall minskar, kan medicineringen modifieras enligt läkarens anvisningar.



Redigerad i samarbete med legitimerade näringsterapeuterna Krista Heikkala (HUS), Reetta Mustonen (KYS) och 
Jaana Heikkilä (ÅUCS) samt med Nutricia Medical från källan Sveriges Ketoteam tillsammans med Nutricia 2018.

Nutricias preparat är kliniska näringspreparat och  
ska användas enligt hälsovårdspersonalens anvisningar.

Det är en bra idé att ha regelbunden kontakt med näringsterapeut,  
sjuksköterska och behandlande läkare under dietbehandlingen. 

Nyttiga länkar:

www.epilepsia.fi 
www.matthewsfriends.org 
www.charliefoundation.org


