
MODIFIERAD
KETOGEN  
DIET
En modifierad ketogen diet som används för behandling av  
svår epilepsi eller andra tillstånd som fastställts av läkare.



Minskning av kolhydrater i dieten för personer 
med svår epilepsi kan minska de epileptiska 
anfallen. I en modifierad ketogen diet (MKD) ingår 
en begränsad mängd livsmedel som innehåller 
kolhydrater, medan livsmedel som innehåller 
protein och fett samt vätskor kan konsumeras 
mera fritt. 

Mängden kolhydrater i dieten minskas vanligtvis 
till cirka 10–20 gram/dag. Samtidigt ökas 
mängden fett i dieten. Kroppen börjar använda 
fett som energikälla, vilket producerar ketoner i 
kroppen. Mängden kolhydrater i dieten beräknas 
noggrant och kolhydraterna fördelas jämnt över 
dagens måltider. Hela mängden kolhydrater ska 
inte ätas under en måltid.

Dieten inleds på ordination av behandlande 
läkare. Effekten bedöms efter den 
överenskomna genomförandetiden (ca 2–3 
månader). En dietbehandling som ger god effekt 
kan fortsätta i flera år. 

Dieten består huvudsakligen av vanliga livsmedel. 
Dieten kan genomföras och kompletteras med 
kliniska näringspreparat med hög fetthalt som är 
avsedda för ketogen diet. En näringsterapeut och 
en sjuksköterska ger vägledning vid genomförande 
av dietbehandling i hemmet. Efter vägledningen 
kan patienten eller familjen sätta ihop måltider och 
recept på egen hand.
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ENERGINÄRINGSMEDEL

KOLHYDRATER

Kolhydrater är sockerarter och stärkelse. De 
viktigaste kolhydratkällorna är bröd, potatis, ris, 
pasta, flytande mejeriprodukter, grönsaker, frukt, 
bär, bakverk (kakor, bullar osv.), godis och läsk. I en 
modifierad ketogen diet (MKD) minskas mängden 
av dessa livsmedel signifikant i kosten. 

FETT

Fett ger mer än dubbelt så mycket energi per 
gram än protein och kolhydrater. Det finns fett i 
både animaliska och vegetabiliska livsmedel, bland 
annat i vegetabiliska oljor, margarin, smör, kött, 
pålägg, ost, fet fisk och nötter. Vegetabiliska oljor 
och fet fisk rekommenderas som fettkällor.

PROTEIN

De viktigaste proteinkällorna är kött, kyckling, fisk, 
ägg, mjölkprodukter, baljväxter och nötter.

LIVSMEDEL SOM KAN ANVÄNDAS FRITT

Kött, fisk, kyckling, ägg och mogna ostar kan 
användas som de är.

Fett: vegetabiliska oljor som de är (raps, raps och 
olivolja) och margarin

Drycker: vatten, osötat mineralvatten, light-saft och 
-läskedrycker utan kolhydrater, te och kaffe.

Kryddor: salt, peppar, torkade örter och vissa 
sötningsmedel. Observera att kryddblandningar 
kan innehålla tillsatt socker. 

BERÄKNING AV KOLHYDRATER

Var noga med att läsa näringsinformationen på livsmedlen!
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ÖVERVAKNING AV DIETEN

VITAMINER OCH MINERALER   
Under dietbehandlingen rekommenderas att 
använda vitamin- och mineralpreparat. Mängden 

beräknas individuellt enligt läkarens och 
näringsterapeutens anvisningar.

FÖR ATT GENOMFÖRA DIETBEHANDLING BEHÖVER DU

Under dietbehandlingen är det viktigt att ha 
regelbunden kontakt med vårdgivare:  
näringsterapeut, läkare och sjuksköterska 

MATDAGBOK  
Fyll i matdagboken 3–4 dagar innan 
dietbehandlingen inleds för att säkerställa att 
den ketogena dieten så mycket som möjligt 
liknar den vanliga dieten vid dietbehandlingen. 
Näringsterapeuten kan också be dig att föra 
matdagbok under behandlingen. Matdagboken 
kan användas för att kontrollera att behandlingen 
går som planerat och kan också användas för att 
finjustera kosten om det behövs. 

VIKT  
Vikten övervakas hemma en gång i veckan under 
hela dietbehandlingen. 

MÄTNING AV KETONER OCH BLODSOCKER  
Ketosens intensitet mäts i ett blodprov från 
fingertoppen med ketonmätare eller i urinen med 
Ketostix urintestremsor. Mätningarna visar hur 
mycket ketoner kroppen producerar och hur väl 
dieten genomförs. Ketosen är lagom när patienten 
mår bra, är frisk och har få eller inga epileptiska 
anfall. Under dietbehandlingen övervakas även 
blodsockret med ett blodprov i fingertoppen.

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 de 
ska användas enligt vårdpersonalens anvisningar.

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

Nyttiga länkar:
www.epilepsia.fi

www.matthewsfriends.org
www.charliefoundation.org


