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INLEDARE
LCHF-magasinets andra nummer lägges härmed framför dina
ögon. Efter det fantastiska mottagandet av första numret är det
inte utan att redaktionen känner
en viss press. Överraskningsmomentet är borta. Nu gäller det att
motsvara förväntningarna.
Vi skäms verkligen inte för detta
nummer. Sten Sture Skaldemans
intervju med den norska lågkolhydratläkaren Sofie Hexeberg
visar att man i Norge besitter klinisk kunskap som vi till stora
delar saknar i Sverige. Ingen
svensk läkare kan, vad vi vet,
uppvisa en sådan dokumenterad
erfarenhet och så goda resultat i
behandlingen av patienter.
Hexeberg, som under många år
var vegetarian, har själv, precis
som Annika Dahlqvist, upptäckt
fördelarna med lågkolhydratkosten. Mitt i tidningen, över fyra
kompakta sidor, ligger vårt norska tema.
I förra numret skrev vi om fem
professorer som klivit ut ur garderoben och förklarat att vi inte
ska vara rädda för naturligt fett.
Nu sällar sig ytterligare en professor till sällskapet – Göran
Sjöberg. Han är inte medicinare

men väl bevandrad i vetenskapsteori. Sjöbergs beskrivning av
den medicinska trångsyntheten
och oförmågan att begripa enkla
fysiologiska samband borde vara
en väckarklocka.
I början av maj kom SBU med
sin rapport ”Mat vid diabetes”.
Diskussionerna om rapporten har
varit livliga. Vi ser den som ett
klart fall framåt, men exakt vad
den kommer att få för betydelse i
klinisk praxis är för tidigt att
säga. Av någon outgrundlig
anledning beskrivs LCHF-kosten
som experimentell i rapporten.
Det visar hur utomordenligt
dåligt bevandrad man är i lågkolhydratkostens anrika historia.
Sten Sture Skaldemans mönstergilla berättelse om LCHF-kostens
historiska rötter ger oss ovärderlig
kunskap.
Redaktionen ber att få tillönska
alla läsare en riktigt skön sommar. Missa inte Margareta
Lundström resetips! I höst är vi
tillbaka. Som en värmande hälsokälla när höststormarna drar in
över landet.
Bo Zackrisson
Margareta Lundström
Sten Sture Skaldeman
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Omslagsbilden:
Sofie Hexeberg är en mycket uppmärksammad läkare
verksam i Oslo. Hon är inriktad på att hjälpa svårt sjuka
patienter med kostbehandling. Du läser mer om Sofie i
vårt norska tema. Se sidorna 18–21.
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LCHF-magasinets
vetenskapliga råd
Jörgen Vesti-Nielsen,
diabetesöverläkare,
Karlshamn.
Uffe Ravnskov, docent,
Lund.
Andreas Eenfeldt,
St-Läkare i Allmänmedicin,
Karlstad.
Björn Hammarskjöld,
fil lic i biokemi, Mora.
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