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Experterna på Medicinarberget!!!

För fyra år sedan stegade jag upp till experterna på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 
Experterna sitter uppe på Medicinarberget med utsikt över det vackra Slottskogen. Min 
fråga som jag formulerat till experterna var ganska enkel; varför är jag frisk idag?!!
Bakgrunden är att jag ett år tidigare bytt kost till LCHF, Low Carb High Fat, efter att ha 
lyssnat på ett föredrag av Dr Annika Dahlqvist. På den tiden var jag ganska desperat och 
skulle gjort vad som helst för att slippa min diabetes, mina hjärtproblem, min 
prostatainflammation, min kroniska bronkit, mina ledbesvär osv. Jag var t.o.m. så desperat 
att beslutade mig för att följa ”Fettdoktorns” omdiskuterade kostråd. Inte för att jag 
förväntade mig något men just då var jag beredd att pröva allt.!!
Jag minns att jag tänkte, när jag stegade uppför trapporna på Medicinarberget, varför gör 
jag det här? Jag är ju redan frisk från diabetes typ 2 och alla andra besvär är också nästan 
borta! Men nyfikenhet är ju människans urmoder och jag ville faktiskt få reda på varför jag 
blivit av med min diabetes?!!
På Medicinarberget finns det människor med många fina titlar på dörrarna. Det var 
professor hit och docenter dit och en och annan doktor däremellan. Fantastiska lokaler i 
glas så att man inte skulle missa något av den överdådiga utsikten.!!
Mötet!!!
Jag var väldigt entusiastisk inför detta första möte. Här finns jag, numera en nästan helt 
frisk person, som den ordinarie sjukvården redan dömt ut. Enligt sjukvårdens och min 
läkares resonemang skulle jag befinna mig i naturalförloppet livet ut. Det fanns inga 
utsikter att bli frisk för mig och man betonade att detta var fullkomligt normalt och helt i sin 
ordning för en person med diagnosen diabetes typ 2.!!
Jag träffade några personer med fina titlar denna dag och började berätta entusiastiskt att 
jag var helt frisk från min diabetes och att jag inte använde några mediciner bara 
annorlunda mat. Dessutom hade alla mina övriga sjukdomsbesvär gått över eller minskat 
väsentligt. Jag förklarade att läkaren Annika Dahlqvist hade fått mig att göra denna 
kostförändring. Mina andra läkare var helt emot denna kostmetod med LCHF och 
förklarade för mig att jag med all sannolikhet kommer att drabbas av en hjärtattack eller 
propp p.g.a. förfettade blodkärl. !!
Reaktionerna kommentarerna från experterna var artiga men ganska nedlåtande. De 
menade att jag tagit mycket stora risker med denna kost. Särskilt som jag var diabetiker. 
Experterna menade att jag skulle drabbas, precis som mina läkare påstod, av förfettade 
blodkärl som skulle bli igentäppta. Det var bara frågan om tid. Hela läkarvetenskapen var 
överens om detta, menade de.!!
Men, invände jag, hur kommer det sig att mitt blodsocker är helt normalt idag när jag äter 
LCHF-kost? Dessutom mår jag bättre än på många år, förklarade jag. Hur förklarar ni det? 
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Är det inte dags att göra en riktig koststudie och jämföra Tallriksmodellen, standardkost för 
diabetiker, och LCHF-kost, undrade jag i min oskuldsfullhet?!
- Mats, du måste förstå att all världens vetenskap säger något helt annat än vad du 

påstår!  Det finns tusentals vetenskapliga studier som bekräftar detta faktum, förklarade 
en expert runt bordet som verkade vara överexpert!!!

- Men, undrade jag, hur förklarar ni att jag blivit frisk efter att ha lidit så i många år? !!
- Mats, du är inte frisk utan ditt nuvarande tillstånd är bara tillfälligt och om du inte 

omedelbart avslutar ditt experiment med LCHF-kosten så kan vi inte ta ansvar för 
följderna, sade överexperten på Medicinarberget.!!

Mötet avslutades och alla tackade mig för att jag ville delge mina erfarenheter men att jag 
gjorde bäst i att avsluta mitt experiment med den feta maten genast! Avslutningsvis fick jag 
förklaringen att hjärnan behövde en viss mängd av kolhydrater för att kunna fungera. 
Annars riskerade den att skrumpna ihop.!!
Jag lämnade mötet något tilltufsad och undrade över om hjärnan kunde sluta fungera för 
att jag åt så lite kolhydrater. Det var inga dåliga planer jag hade; först ville jag skriva en 
bok om mina upplevelser och sedan ville jag på något sätt jobba med maten och hälsan. 
jag ville också börja blogga om mina erfarenheter. Var allt detta möjligt om hjärnan 
riskerade att skrumpna ihop på grund av för lite kolhydrater, undrade jag lite förskräckt?!!
Fyra år senare! !!
Mycket har hänt sedan mitt första möte med experterna på Medicinarberget. Det viktigaste 
är väl att jag fortfarande är frisk från min diabetes. Dessutom är jag numera av med alla 
mina tidigare inflammatoriska besvär som t.ex. prostatinflammation. hjärtbesvär, ledont 
och min kroniska bronkit. Den sistnämnda tog 3 år att bli av med. Jag äter fortfarande 
LCHF-kost och jag vårdar och värdesätter min hälsa.!!
Min bok ”Frisk av mat, LCHF från början” har kommit ut i en andra uppdaterad upplaga. På 
min blogg Fet Hälsa har jag skrivit nästan 600 inlägg som alla handlar om maten och 
hälsan. Jag har startat ett företag som heter Frisk av Mat Scandinavia AB och vi jobbar 
med LCHF matkasse för ett alternativt hälsoalternativ.!!
Hjärnan har ännu inte skrumpnat ihop utan fungerar faktiskt bättre än någonsin. Några av 
experterna från Medicinarberget har faktiskt läst min bok.!!
”Vi vill veta”!  !!
Idag säger samma experter från Medicinarberget att vi skulle behöva en ny koststudie. !
- Vi har en kunskapslucka, säger flera av experterna. - Vi vet faktiskt inte riktigt hur 

ämnesomsättningen och inflammatoriska tillstånd påverkas av kosten, säger de idag! 
Dock inte överexperten.!!

Idag har vi finansierat en förstudie och en forskargrupp har bildats. Meningen är att 
jämföra de två olika kostmodellerna Tallriksmodellen och LCHF-kost på 100 stycken 
diabetes typ 2-patienter. 50 stycken lottas in i varje grupp. All dygnets mat kommer att 
levereras hem till diabetikerna inklusive kunskapsdel för både Tallriksmodell och LCHF-



kost. Jag ser verkligen fram emot denna studie som ska fokusera på inflammation och 
immunförsvar. !!!
Sjukvården tackade nej!!!
Sjukvårdens huvudman har tackat nej till medfinansiering av projektet. Så denna förstudie 
garanteras finansiellt av privata finansiärer. Inom sjukvården verkar man inte tycka att vårt 
projekt har tillräckligt stort allmänintresse. Det intressanta är att forskarna (experterna) nu 
har kommit på att man inte vet allt och därför vill genomföra en ny koststudie. Sjukvården 
däremot vet fortfarande vad som är bäst för oss.!!


