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Kostbehandlingar mot neurologiska tillstånd 
Enskild motion, Anders Gustafsson, Sydnärke 
 
Kostbehandlingar mot neurologiska tillstånd. 
Denna motion yrkar på att förbundet under nästa kongressperiod i ökad utsträckning 
ska verka för att kostbehandlingar för neurologiska tillstånd ska uppmärksammas, 
utredas, forskas på samt om relevant implementeras i den svenska allmänna 
sjukvården.   
 
Det finns inga ekonomiska incitament för någon kommersiell aktör att bedriva 
forskning på området som det gör för konventionella mediciner. Det krävs därför att 
andra aktörer än näringslivet går in och stöttar forskningen. Här har Neuroförbundet 
som en finansiär av forskningsprojekt en unik möjlighet att göra skillnad. 
 
Det allmänna intresset i samhället för olika typer av dieter, LCHF, ketogen, 
vegetarisk, vegan, GI etc. har ökat över tid vilket gör det lättare idag jämfört med 
tidigare att leva med olika mer eller mindre strikta dieter.  
 
I texten nedan beskrivs hur dietbehandling av epilepsi används i Sverige idag. Det 
finns också indikationer på att en fettrik kost kan ha inverkan på andra neurologiska 
sjukdomar som Parkinson, ALS och Alzheimers. [1]. Det finns därför ingen anledning 
till att begränsa området till bara epilepsi. 
 
Dietbehandling med ketogen diet vid terapiresistent epilepsi används sedan flera år 
på barn i Sverige. Internationellt kom behandlingsformen i gång i USA på 1990 talet. 
I detta fall är kunskapsläget bra och jag bedömer att förbundet inte behöver göra 
styrda insatser på detta område.  
 
Behandling av vuxna kom igång senare. 2010 på John Hopskins sjukhus i Baltimore, 
USA [2]. För vuxna ska behandlingen enligt de nationella riktlinjerna som togs fram 
för några år sedan enbart ges i forskningssyfte. Det vetenskapliga underlaget ansågs 
inte tillräckligt starkt vid utformandet av riktlinjerna (cirka 2015-2018) för att kunna 
rekommendera behandlingen som en standard metod. För en behandlingsmetod 
med så kort historia är 3 år en lång tid och därför borde det vara intressant med en 
ny värdering baserat på kunskapsunderlaget som finns tillgängligt idag. 
 
För vuxna ges idag behandling regelmässigt i en del andra länder varav Norge är ett. 
I Sverige är alternativet att försöka på egen hand vilket inte är att rekommendera. 

 
Yrkande 

• Beskrivs i texten ovan. 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 15 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Lise Lidbäck  
 
Kostbehandlingar mot neurologiska tillstånd 
Motionen behandlar frågan om huruvida förbundet under nästa kongressperiod ska 
verka för att kostbehandlingar för neurologiska diagnoser ska uppmärksammas, 
utredas, forskas på samt om relevant implementeras i den svenska allmänna 
sjukvården.   
 
Vi kan konstatera att kostbehandlingar och tarmflorans betydelse för exempelvis 
neurologiska och autoimmuna sjukdomar är ett av många intressanta områden som 
kan och också är på väg att forskas om mer. 
 
Vi avser att, i enlighet med föreslaget intresseprogram, fortsatt verka brett i vårt 
opinionsbildande arbete för en större kännedom om neurologi och neurologiska 
diagnoser. I det ingår att vi också verkar för en jämlik tillgång till nya behandlings-
metoder. Det kan vara kostbehandlingar, liksom läkemedelsbehandlingar och andra 
terapier.  
 
Vi avser också, i enlighet med föreslaget intresseprogram, fortsätta vårt kontinuerliga 
arbete för patientnära och klinisk forskning genom insamling, opinionsbildning och 
kunskapsspridning. Genom Neuroförbundets aktiva arbete med insamling av 
forskningsmedel kan vi stötta intressanta forskningsprojekt. Ansökningar väljs ut i 
samråd med vår forskningskommitté. I forskningskommittén sitter neurologer och 
andra professionsföreträdare med stor kunskap inom vårt intresseområde med goda 
förutsättningar att bedöma forskningsprojektens kliniska relevans. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att därmed anse motionen besvarad. 


