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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med studien var att belysa vilka faktorer i patientundervisningen som kan påverka resultatet av 

egenvård för patienter med diabetes typ 2 samt att kartlägga gruppundervisningens betydelse och dess 

innehåll. Studien baseras på 13 vetenskapliga artiklar daterade från år 1991 och fram till år 2003. 

Litteraturen har sökts manuellt och via databaserna PubMed, SweMed och Elsevier. Sökorden som använts 

i olika kombinationer var: education, diabetes type 2, support, obesity, self-management, changes lifestyle, 

factors affecting, empowerment, diabetes nurse, nurse, individually, group, diabetes typ 2, stöd, 

sjuksköterska, undervisning och egenvård. Urvalet av de vetenskapliga artiklarna gjordes med tanke på 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Resultatet visade att undervisningen bör vara en ständigt 

pågående process. Kontinuitet, hänsyn, tillgänglighet och stöd av hela diabetesteamet under en längre tid är 

viktiga faktorer i behandlingen. Andra viktiga faktorer som kan påverka resultatet av egenvård är 

patientens självkänsla, motivation och upplevd ensamhet. Det är viktigt att undervisarens förhållningssätt 

varieras och anpassas efter patientens individuella resurser och behov. Undervisningsprogram som 

innehåller både grupp- och individuell undervisning i kombination med teoretisk- och praktisk 

undervisning har en positiv betydelse för patientens egenvård. Diskussioner och sociala aktiviteter i grupp, 

visade sig ha en god inverkan på patientens livsstilsförändringar.  
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INLEDNING  
 
 
Övervikt - Fetma 

Övervikt och fetma är idag ett växande globalt problem och drabbar nu även befolkningen i vissa 

utvecklingsländer (Chopra, Galbraith, Darnton-Hill, 2002). I Sverige har omkring en halv miljon 

personer fetma och två och en halv miljon är överviktiga. Övervikt och fetma förekommer i 

samma utsträckning hos män och kvinnor. Fetma är den största riskfaktorn för utvecklande av 

sjukdomen diabetes typ 2, och är en starkt bidragande orsak till den globala ökningen av diabetes 

typ 2. Omkring 80% av patienter med diabetes typ 2 har övervikt eller fetma (SBU-rapport, 2002).   

 

Den metod som bäst mäter mängden kroppsfett kallas ”body mass index” (BMI). Utgångspunkten 

är individens vikt och längd. Vikten (kg) delas med längden (m) i kvadrat (SBU-rapport, 2002). 

Normalt BMI för vuxna män är 20-25 och för vuxna kvinnor 19-24 (Ericson, Ericson, 2000). 

Fetma definieras som BMI 30 eller mer (SBU-rapport, 2002).  

 

Orsaken till övervikt är en obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Denna obalans kan 

uppstå av ett ökat intag av mat och dryck, samt av låg fysisk aktivitet. Det är även väl belagt att 

uppkomsten av övervikt kan orsakas av ärftliga faktorer. Vid bedömning av riskerna vid övervikt 

– fetma bör även BMI kompletteras med midjemått. Midjeomfånget ger på ett enkelt sätt 

information om bukens sammanlagda fettmassa, såväl utanpå som inuti buken (SBU-rapport, 

2002). Då fettmassan är lokaliserad till buken kan risken för vissa sjukdomar öka, som till 

exempel diabetes typ 2. Dessa sjukdomar kan gå att förebygga (Falkenberg, 2001).  

 

Enligt Umaerus (2003) finns det i en studie bekräftat att i dagens samhälle äter människor för att 

de är ledsna, arga, glada, har ångest, för sällskaps skull,  istället för att umgås med vänner eller 

istället för sex. Ätandet behöver således inte enbart ha med hunger att göra. Detta gör att 

problemet med övervikt och fetma är komplext och någon enkel lösning på problemet finns inte.   

 

 

Diabetes typ 2 

I Sverige har cirka 360 000 människor diabetes mellitus och det är en av västvärldens vanligaste 

sjukdomar. Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för olika rubbningar i ämnesomsättningen. Alla 

dessa rubbningar har samband med att blodsockret är förhöjt (hyperglykemi) i kombination med 
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varierande grad av nedsatt insulinkänslighet i kroppens vävnader. De mest frekventa formerna av 

denna sjukdom är diabetes typ 1- och typ 2, varav typ 2 är den mest vanliga formen (cirka 80 

procent av all diabetes) (Agardh, Berne, Östman. 2002). Diabetes drabbar två till fyra procent av 

befolkningen i Amerika och prevalensen spås att fördubblas till år 2010 (Dyson, 2002). 

Situationen och utvecklingen ser likadan ut i Sverige. Diabetes typ 2 ökar med stigande ålder, 

vilket gör att för människor över 65 år är prevalensen av diabetes mellan tio till tjugo procent. Det 

finns ett samband mellan populationens medelvikt och förekomsten av diabetes typ 2 och 

ytterligare ett starkt samband mellan graden av fetma och risken att utveckla diabetes. Övervikt 

anses utgöra den starkaste yttre – och icke ärftliga riskfaktorn för diabetes typ 2 (Agardh, m.fl., 

2002).  

 

Vid diabetes typ 2 föreligger dels en förlångsammad insulinproduktion och en minskad känslighet 

för insulinet i målcellerna (fett- och muskelceller). Övervikt och diabetes är en mindre gynnsam 

kombination, eftersom övervikten ytterligare minskar cellernas känslighet för insulin (Agardh, 

m.fl., 2002). Den patologiska ämnesomsättningen vid diabetes medför stor muskeltrötthet på 

grund av insulinbristen, vilket leder till att muskelcellerna lider av glukosbrist. Viktminskning 

orsakas av tömning av kroppens fettförråd. Glukosöverskottet i blodet utsöndras via njurarna, 

vilket medför ökad diures eftersom glukos osmotiskt ”drar med sig vatten.”. Detta i sin tur är 

orsaken till ökad törst (Ericson, m.fl., 2002).  

 

Målet med diabetesbehandling är att normalisera blodsockerhalten. Det är väl dokumenterat att 

långvarig hyperglykemi kan leda till att senkomplikationer uppkommer. Sambandet mellan 

hyperglykemi och senkomplikationer är särskilt påtaglig om hyperglykemi pågår under längre 

perioder. Höga HbA1c värden medför därför högre risk för kardiovaskulära sjukdomar. Det har 

visats i en rad undersökningar att följdsjukdomar som till exempel arterosklerotisk sjukdom 

orsakas av hyperglykemi (UKPDS, 1998). Kärlförändringar som kan drabba patienter med 

diabetes typ 2 är mikroangiopati (småkärlssjukdom), vilket innebär engagemang av mindre 

blodkärl som arterioler, kapillärer och venoler. Även ökad risk för makroangiopati 

(storkärlssjukdom), vilket innebär arteroskleros i stora artärer i hjärna, hjärtats kranskärl, 

njurartärer och i benens artärer. Ögonangiopati är en småkärlssjukdom som drabbar blodkärlen i 

ögats näthinna (Ericson, m.fl., 2002).  

 

Kost och motion är grundläggande i behandlingen av typ 2 diabetes. Insulinresistensen i 

muskelvävnaden kan då motverkas och den kvarvarande insulinsekretionen kan aktive ras. En 
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fullvärdig normalkost som bör vara rik på fibrer, långsamma kolhydrater och fettbalanserad utgör 

basen i kostbehandlingen. Fettkonsumtionen bör regleras till mindre mängd mättat fett och ökad 

mängd av enkelt- och fleromättat fett. Måltiderna bör fördelas på tre huvudmål samt ett par mindre 

mellanmål. Denna behandling kan till en början vara fullt tillräcklig för att reglera 

blodglukosnivån. Eftersom diabetes är en progressiv sjukdom kan det efter kortare eller längre tid 

vara nödvändigt med läkemedelsbehandling i form av antidiabetes tabletter eller så småningom 

insulintillförsel (Ericson, m.fl., 2002). 

 

 

Egenvård  

Med egenvård menas de aktiviteter som individen själv tar ansvar för och initiativ till, för att sköta 

sin hälsa, och klara av sina personliga behov. Kostbehandling innebär att minska på fett och  

koloriintag. Motionsbehandling kan innebära en promenad i snabb takt, tre dagar i veckan, till en 

början. Därefter ökas motionen på med en promenad alla dagar i veckan (Agardh. m.fl., 2002). 

Egenvård kan till exempel vara att på ett hälsobefrämjande sätt äta, dricka, motionera, kontrollera 

sin stress, vara socialt aktiv och utveckla egna intressen utifrån egna behov. En naturlig 

motionsform kan vara att varje dag kliva av bussen tidigare och promenera de sista hållplaserna 

istället för att åka buss (Hellénius, 2001; Björvell, 1999). I behandlingen av diabetes har 

sjuksköterskan ett stort ansvar och en viktig roll. Sjuksköterskan är en del av diabetesteamet. Ett 

av målen i hennes arbete är att  undervisa och stödja patienter till egenvård (Nilsson, Attvall, 

Eriksson, 2001)  

 

Diabetes har beskrivits som en av de mest psykologiskt och beteendemässigt krävande sjukdomar. 

Det har också visat sig att många personer med diabetes tycker att det är svårt att följa 

kostrekommendationer om fiberrik och fettfattig mat under längre perioder. De flesta förbättrar 

sina matvanor precis då de fått undervisning om hur viktig maten är. Detta är ofta en tillfällig 

beteendeförändring. Ett liknande beteende har beskrivits angående motionsvanor. Många som har 

diabetes har börjat med nya matvanor och motionsprogram. Dessa förändringar ställer stora krav 

på den enskilda personen som dagligen måste fatta beslut och vidta åtgärder som påverkar 

vardagslivet. Det har också visat sig att till en början fungerar allt bra, tills de upptäcker att andra 

saker som kräver tid, gamla vanor, stressfaktorer, arbetssituationen eller andra hinder tränger ut 

det nya beteendemönstret (Polonsky, 2002).  
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Empowerment 

Empowerment, den svenska översättningen av begreppet är bemyndigande. Bemyndigande  

innebär att patienten ges större möjlighet till samverkan med vårdpersonal och beslutanderätt då 

det gäller den egna vården. Bemyndigandet ska ge patienten förmåga, kraft, befogenheter och 

makt att själv vara delaktig i beslut och i sin egenvård. Detta kan minska patientens osäkerhet och 

stress. Patientens behov av omvårdnad kan leda till att denne hamnar i underläge i förhållande till 

sjuksköterskan och patienten är ofta inte delaktig i beslut som hand lar om deras egen vård (Fulton, 

1997). I kombination med den stress sjukdomen medför, leder detta till att patienten kan känna sig 

utanför. Filosofin bakom empowerment grundar sig på antagandet att patienten har kapaciteten att 

göra ställningstaganden och val och att de alltid är ansvariga för konsekvenserna av sina val. 

Empowerment innebär en lärandeprocess att hjälpa och utveckla färdigheter, kunskaper, attityder 

och en grad av självkännedom för att patienten ska ta ansvar för sina hälsorelaterade val. Med 

empowerment blir mötet mellan patient och sjuksköterska ett möte mellan två likvärdiga experter 

(Roxström, 2002; Björvell, 1999). 

 

Den internationella DAWN (Diabetes Attitudes Wishes and Needs) studien (refererad i Roxström 

2002) visade att stödet från sjuksköterskan är viktigt för att patienter med diabetes ska bli trygga i 

sin egenvård. Undersökningen visade att många med typ 2 diabetes oroar sig för sin sjukdom och 

behandling. De oroar sig över att inte kunna kontrollera sjukdomen och klara den viktiga 

egenvården. För sjuksköterskans del gäller det att ge patienten den tid som behövs och utgå från 

dennes egna behov och önskemål (Roxström, 2002).  

 

 

Patientundervisning  

Enigheten är idag stor när det gäller betydelsen av patientundervisning i vården. Den tidigare 

traditionella diabetesundervisningen inriktades på att öka patientens tillmötesgående för läkarens 

redan fastställda mål och behandlingstrategier (Muhlhauser, Bergert, 2001). Diabetesvårdens 

uppgift idag är att förutom medicinsk behandling att bistå patienter med undervisning om hur de 

på bästa sätt uppnår optimal glykemisk kontroll och god livskvalitet (Wikblad, Montin, Wibell, 

1992; Engström, Nordeson, 1995).  

 

Sjuksköterskans uppgift i patientundervisningen innebär att kartlägga patientens förkunskaper i 

ämnet. Avsikten med att kartlägga patientens läroförutsättningar är att ta reda på vilket behov som 

finns för att lära. Undervisning innebär en social och pedagogisk process. Inlärning betyder även 
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en psykologisk process, som ständigt pågår i varje människans inre. Patientens inlärningsresultat 

och inlärningsbehov är individuell. Inlärningen blir därför resultatet av den egna aktiviteten och 

patienten lär utifrån sina egna förutsättningar. Det gäller att utgå från patientens tankar och 

använda öppna frågor i dialogen (Granum, 1994). ”Dialog definieras som att ge någon annan 

förståelse”, (Granum, 1994, s. 43). För att få patienten att ändra beteende och livsstil bör ett 

patientcentrerat förhållningssätt användas. Det är viktigt att förstå och kartlägga patientens 

tankemönster, eftersom det styr beteendet. Patientens avvägning av upplevda fördelar gentemot 

nackdelar har stor betydelse för om denne ska förändra sitt beteende eller inte (Arborelius, 1993).  

 

En fungerande patientundervisning förutsätter att sjuksköterskan kan stimulera och motivera 

patienten till att vilja lära sig (Berterö, 1999). Berg (2002) menar att det åligger sjuksköterskan att 

ansvara för ett möte på patientens villkor. Wikblad, m.fl. (1992) skriver att undervisningen handlar 

om den praktiska livssituationen, det är livet som måste kunna hanteras.  

 

Avståndet mellan kunskap och beteende kan vara stort. Vid information kan värderingar blandas 

in, i stället för neutrala faktakunskaper (Arborelius, Hellenius, 1999). Undervisningen bör vara så 

konkret och lättförståelig som möjligt. Kunskap och erfarenhet ska förmedlas genom handling och 

ord. Patienten bör mötas med respekt och empati. För att minska avståndet till patienten och ge 

närhet och tillit, bör den som undervisar sitta ned i jämnhöjd med patienten när de kommunicerar 

(Selmer, 1997). Den individuella undervisningen bör ske ostört och i enskilt rum. Det är viktigt att 

ljus och ljudförhållanden ej är störande (Klang Söderkvist, 2001). Selmer (1997) menar, att 

sjuksköterskan spelar en huvudroll i patientundervisningen. Hon har en nära patientkontakt och 

målet är att hjälpa patienten till att hjälpa sig själv. Tillgängligheten är en viktig komponent i 

undervisningen och för att kunna möta patientens inlärnings- och situations behov. Tillgång till 

kontinuerlig information kan leda till att patienten känner en större trygghet med sin sjukdom. 

 

Undervisningen är en central del i omvårdnaden. Den innebär mer än att förmedla enbart fakta. I 

alla patientmöten finns ”undervisning”. Denna undervisning utgör ett pedagogiskt förhållningssätt 

som innebär att bekräfta patienten och att skapa en öppen och tillåtande miljö och ett emotionellt, 

socialt och praktiskt stöd (Klang Söderkvist, 2001). Patientutbildningen bör utformas så att 

patienten får hjälp att kunna utnyttja sina resurser för bästa möjliga hälsa och egenvård. Om inte 

passande patientutbildning ges byter individen lätt identitet när denne fått sin medicinska diagnos 

och den för övrigt friska människan riskerar bli en ”diabetiker” utan känsla av att kunna påverka 

sin sjukdomssituation (Svensk Sjuksköterskeförening SSF,  m.fl., 2001).  
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En god mellanmänsklig kommunikation är en förutsättning för ett framgångsrikt samtal. Med god 

kommunikation menas ett klart, entydigt och skapande tvåvägsutbyte av information. En icke verbal 

kommunikation kan vara att hålla patientens hand. För att patienten ska kunna berätta och uttrycka 

sina behov bör sjuksköterskan lyssna aktivt. Det är inte bara det som sägs som är viktigt utan hur 

det sägs, kraften i det sagda och rädslan över det osagda. Sjuksköterskan bör ge patienten av sin tid, 

lyssna och stödja utan att patienten ska att uppleva någon tidspress. Hon bör även stärka patientens 

känsla av egenansvar (Ewles, Simnett, 1994).    

 
 
 
Gruppundervisning 

Vid gruppundervisning har alla deltagare med sig olika mängd kunskap och har även olika 

målsättningar med sitt deltagande. Detta gör det svårare att möta varje individs specifika 

inställningar, förutsättningar och behov. Därför är det bästa om patienten redan tidigare vid ett 

enskilt besök har identifierat sina individuella behov och mål. All form av gruppaktivitet skall 

alltid följas upp individuellt (Klang Söderkvist, 2001).  

 
I en studie beskrevs att diabetesverksamheten vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö har 

effektiviserats genom patientnära gruppundervisning med specialistbedömning. Undervisningen 

leds av ett diabetesteam bestående av; läkare, sjuksköterska, dietist, kurator, fotvårdsspecialist, 

undersköterska och kökspersonal. Undervisningsformen är problemorienterad och utgår från 

patienternas egna problem och frågeställningar. I diabetesköket tillagas patienternas mat och där 

finns möjlighet att diskutera matlagning, val av maträtter och portionsstorlekar med personal ur 

diabetesteamet. Grupperna består av 6-10 personer, sammansättning baseras på 

sjukdomsproblematik, ålder, kultur, språk, seder och bruk. Behandlingsprogrammet pågår under 

en till sex dagar. Programmet innehåller även en enskild medicinsk och metabolisk bedömning, 

vilket innefattar individuella samtal med sjuksköterska, läkare och dietist (Berntorp, 2001).   

 

 

Aktuella författningar 

Sjuksköterskans arbete styrs bland annat av hälso- och sjukvårdslagen samt åliggandelagen. Enligt 

dessa lagar måste en legitimerad sjuksköterska inom sin profession, kunna med ett etiskt 

förhållningssätt i likhet med vetenskap och beprövad erfarenhet bland annat ansvara för 
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omvårdnaden runt patienten. Sjuksköterskan kan medverka vid vissa behandlingar och informera 

patienten, anhöriga och annan omvårdnadspersonal (Wilow, 2002).   

 
I hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (1982:763) står att vården ska bedrivas så att den uppfyller 

kraven på en god vård. Det innebär att patienten ska känna trygghet och att vården ska vara 

tillgänglig och bygga på respekt för patientens autonomi, självbestämmande och integritet. Vården 

ska främja goda kontakter mellan patient och sjukvårdspersonal och vården ska utformas och 

genomföras i samråd med patienten så långt som möjligt. Patienten ska ges individuellt anpassad 

information och vård och behandling. Vården ska arbeta för att förebygga ohälsa  (Wilow, 2002).  

 

Åliggandelagen (1985:531) beskriver sjuksköterskans skyldigheter. I andra kapitlet står att vården 

skall i möjligaste mån genomföras och utformas tillsammans med den som är under behandling. 

Här finns även beskrivet om tystnadsplikten och vad den innebär (Wilow, 2002).  

 

Enligt  patientjournallagen (1985: 562) skall alla som får vård inom hälso- och sjukvården ha rätt 

till en egen journal. De vårdhandlingar som utförs i samband med vården skall dokumenteras i 

journalhandlingen. Här står beskrivet vad som ska ingå i journalen exempelvis persondata, 

uppgifter om vården, åtgärder, behandling samt annan nödvändig information angående den 

aktuelle patienten. Patientjournallagen är först och främst till som stöd för dem som är ansvariga 

för vårdandet. Journalen är även ett arbetsverktyg och underlag för de åtgärder som görs. Den ska 

beskriva viktig information så personal som inte träffat patienten tidigare på ett enkelt sätt ska 

kunna ta möta patienten och kunna vårda denne. Journalen kan även ha betydelse för eventuell 

framtida forskning (Wilow, 2002).  

 

Övervikt och diabetes är idag ett växande problem. Därför är sjuksköterskans undervisning till 

patienter med typ-2 diabetes är en viktig omvårdnadsåtgärd. Tillgång till information och stöd är 

en grundläggande förutsättning för att patienten ska kunna ha ett medinflytande i behandlingen. 

Patientundervisning är därför ett angeläget och intressant ämne för sjuksköterskor att fördjupa sina 

kunskaper i.   
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SYFTE  
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka faktorer i patientundervisningen som kan 

påverka resultatet av egenvård för patienter med diabetes typ 2, samt att kartlägga 

gruppundervisningsprogrammens innehåll och gruppundervisningens betydelse för patientens 

egenvård.    

 

 

Frågeställningar 

1. Vilka faktorer i samband med undervisningen kan påverka resultatet av egenvård för patienter 

med diabetes typ 2? 

2. Vad kan gruppundervisningsprogram innehålla och vilken betydelse har gruppundervisning för 

patienters egenvård? 

 

 

Begreppsdefinition 

Undervisning, innebär att stödja och stärka patientens inställning och förmåga till och att få 

kontroll över sin egenvård och sjukdomssituation i sin helhet (Klang Söderkvist, 2001).  

 

HbA1c, innebär graden av glykerat hemoglobin. HbA1c värdet ger god information om hur 

patientens blodglukosvärde varit under de senaste 8-10 veckorna. Enligt nationella riktlinjer ska 

HbA1c värdet vara 6,5% eller lägre vid god blodsockerbalans (Ericson, m.fl., 2000). 
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METOD 
 

Design 

Detta var en deskriptiv litteraturstudie där såväl kvalitativa- som kvantitativa vetenskapliga 

studier, samt systematiska litteraturstudier ingår. Enligt Forsberg, Wengström (2003) innebär en 

litteraturstudie att systematiskt leta, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett speciellt 

valt ämne eller problemområde. Det finns ett stort behov systematiska litteraturstudier inom ämnet 

omvårdnad. Studiernas resultat kan utgöra underlag för sjuksköterskor i deras utveckling av 

användbara kliniska riktlinjer.  

 

 

Litteratursökning 

Litteratursökning har skett i databaserna PubMed, Elsevier och SweMed. Sökord som använts är: 

education, diabetes type 2, support, obesity, self-management, changes lifestyle, factors affecting, 

empowerment, diabetes nurse, nurse, individually, group, diabetes, stöd, sjuksköterska, 

undervisning och egenvård. Databassökningarna utifrån sökorden gav totalt 156 träffar. För att få 

fram dessa användes sökorden i olika kombinationer (tabell 1). Bokreferenser som förekommit i 

inledningen har sökts manuellt på Högskolan Dalarna respektive Falu lasaretts bibliotek. Sex 

vetenskapliga artiklar som använts i resultatet har erhållits av ämneskunnig forskare i ämnet. 

 

 
Urvalskriterier 

Urvalskriterierna var vetenskaplig litteratur relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Det vill säga att de handlade om patientundervisning, påverkande faktorer av egenvård och 

betydelsen av gruppundervisning. Publiceringsår 1991-2003. Språk: engelska, svenska och norska. 

De artiklar som valdes bort handlade bland annat om barn med diabetes, epidimologisk fakta, 

laboratorieresultat, och uppkomst av senkomplikationer. Artiklar som återstod bedömdes efter titel 

och abstrakt och de som överensstämde med syfte och frågeställningar skrevs ut i fulltext, varav 

10 artiklar slutligen valdes ut till att vara användbara i resultatet. Därefter analyserades och 

granskades artiklarna efter fyra olika granskningsmallar (se bilaga 2-5). Tre artiklar valdes bort då 

de inte uppnådde tillräckliga poäng enligt granskningsmall anpassad till respektive artikels design. 

De artiklar som erhållits av ämneskunnig har valts ut efter genomgång av titel, abstract och även 

de har granskats efter granskningsmall. Slutligen har de sex artiklarna som erhållits av 

ämneskunnig, samt sju artiklar via databassökning, tagits ut och använts i resultatet.   



 14 

 

Etiska aspekter 

Då detta var en systematisk littteraturstudie så bedömdes att inte några egentliga etiska problem 

förelåg. Uppsatsförfattarna har haft för avsikt att vara objektiva och sanningsenliga i tolkningen av 

de valda artiklar som har använts i studiens resultat.  
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Tabell 1. Översikt över databassökning.   

 

 

Databaser     Sökordskombinationer Antal  

Träffar 

Utvalda artiklar 
efter 
genomgång av 
titel, abstract 
och artikeln i 
sin helhet 

Utvalda artiklar 
efter 
genomgång av 
gransknings-
mallar 

 

PubMed Diabetes type 2, support, 
patienteducation, obesity, self 
management 

33 2 
 

0  

PubMed  
 

Diabetes type 2, patient education, 
support, obesity 

14 1 1  

PubMed 
 

Diabetes type 2, education, 
individually, group, support  

11 1 1  

PubMed 
 

Diabetes type 2, diabetes nurse,  9 1 0  

PubMed 
 

Diabetes type 2, education, care, 
support, empowerment 

25 1 1  

PubMed 
 

Diabetes type 2, factors affecting 20 1 1  

PubMed 
 

Diabetes type 2, education, changes 
lifestyle 

37 1 
 

1  

Elsevier 
 

Diabetes type 2, education, self 
management 

4 1 1  

SweMed 
 

Diabetes type 2, stöd, sjuksköterska, 
undervisning, egenvård, övervikt 

3 1 1  

      
 

 

Granskning av artiklarnas kvalité 

För att värdera artiklarnas kvalité har fyra olika granskningsmallar använts, en mall för kvalitativa 

artiklar, en mall för kvantitativa artiklar – kvasiexperimentella, samt deskriptiva och komparativa 

studier, en mall för kvanitativa artiklar – RCT (randomiserad kontrollerad studie) och en mall för 

litteraturstudie. Dessa mallar har utformats med hjälp av Forsberg, Wengströms (2003) 

granskningsmall som en grund. Mallarna var uppbyggda med ett antal frågor med endast fasta 

svarsalternativ, ja och nej. Artiklarna poängsattes utifrån dessa mallar. Maxpoängen för de olika 

typerna av studier varierade från 11 poäng till 25 poäng. Anledningen till de olika maxpoängen var 

granskningsmallens olika antal frågor. En poäng per fråga kunde erhållas. Där svarsalternativet ”Ja” 

gav 1 poäng och svarsalternativ ”Nej” gav 0 poäng. En poänggräns sattes där de artiklar som låg fem 

poäng under respektive maxpoäng inte fick deltaga i resultatet. De artiklar som låg över denna gräns 

ansågs ha god kvalité och fick deltaga i litteraturstudiens resultat. De godkända artiklarna och deras 

respektive poäng redovisas i tabellen, se bilaga 1.    
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RESULTAT 

 

 

Faktorer i undervisningen som kan påverka resultatet av patienters egenvård.  

 
Kunskapen om sin sjukdom hos personer med diabetes typ 2 är ofta influerad av kulturella 

faktorer, motivationen att lära, psykologiska faktorer, kognitiva funktioner och familjens stöd 

(Murata, Shah, Adam, Wendel, Bokhari, Solvas, Hoffman, Duckworth, 2003). 

 

 
Motivation 

I en studie gjord av Vallis, Ruggiero, Greene, Jones, Zinman, Rossi, Edwards, Rossi, Prochaska, 

(2003), utvärderades en patientutbildning vilken byggde på en modell kallad ”The 

Transtheoretical Model (TTM)”. Modellen innebär att det sker en process inom varje individ, 

vilket gör att avsiktliga förändringar av livsstilen kan genomföras. Förloppet av denna process 

beskrivs som ett arbete där individen går igenom olika steg i förändringsprocessen. Skillnaden i de 

olika stegen handlar fram för allt om hur motiverad patienten är. Stegen som beskrivs är: 

Före begrundan -  Individen har inte för avsikt att inom den närmaste framtiden (sex månader) 

förändra sitt beteende. 

Begrundan -  Individen är inte beredd att agera just nu, men har för avsikt att göra något inom sex 

månader. 

Förberedelse/Beslut -  Individen är aktiv att förändra sitt beteende omgående inom nästa månad.  

Handling- Individen har för tillfället gjort en beteendeförändring. Förändringen är dock inte riktigt 

etablerad. 

Återfall/ Stabilisering -  Individens beteende har förändrats och accepterats i mer än sex månader. 

Resultatet visade att behovet av undervisning och stöd var beroende på i vilket steg individen 

befann sig. Behovet av undervisning och stöd var störst för individer som befann sig i steget 

begrundan. Deltagare som var gifta behövde mindre stöd, jämfört med ensamboende personer som 

inte var gifta. Det minsta stödet krävde personer tillhörande steget handling, de utgjordes till 

största delen av kvinnor, vilket innebar att de konsumerade mindre fett och mer grönsaker. BMI 

var högst i gruppen som tillhörde steget begrundan. Ett lägre värde av BMI uppmättes i steget 

återfall/stabilisering. 
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Det är viktigt att inse den individuella motivationen hos varje individ, och att försöka förstå var i 

förändringsprocessen patienten befinner sig. Därefter kan undervisningen anpassas så att den blir 

till hjälp för varje enskild individ.  

 

Bristande motivation hos individen kan vara orsaken till att patienten inte kommer på avtalad tid 

hos sin rådgivare. Vid en undersökning av patienter med diabetes typ 2som behandlades 

polikliniskt, visade det sig att en av tre patienter inte kom till avtalad tid hos dietisten. Av den 

totala gruppen på 699 patienter uteblev 241 patienter från år 1999 till år 2000. Det framkom att 

73% av dessa patienter erkände att de var tveksamma till att besöka dietisten. Analysen visade att 

frånvaron inte hade något samband med deltagarnas civilstånd och socialklass. Orsaken till de 

uteblivna besöken var att: 

- De tvivlade på nyttan med att gå till dietisten.  

- De upplevde att de redan hade kontroll på sin hälsa.  

- De tyckte att dietisten inte kunde förmedla någon ny information under besöket.  

- De visste redan innan besöket vad hon skulle säga.  

- De var inte övertygade om att de själv skulle kunna påverka sin diabetes och sin allmänna 

hälsa.  

- De kände sig tvingade att besöka dietisten. 

- De hade glömt bort träffen med dietisten.  

- De uppfattade inte diabetes som någon risksjukdom.  

Det visade sig att BMI var högre hos icke besökare än hos regelbundna besökare. Många av 

deltagarna gav förslag till att öka intresset för att besöka dietisten. De föreslog bland annat att 

besöket skulle samordnas med andra specialister. Patientundervisning måste förbättra deltagarnas 

övertygelse om att de själva kan bidra till egen hälsa, utan att känna förpliktelser och stress 

(Spikmans, Brug, Doven, Kruizenga, Hofsteenge, Van Bokhorst, Van der Schueren, 2003). 

 

 

Förhållningssätt 

Enligt Wikblad (1991) är kontakten mellan diabetesteamet och patienten ofta ytlig och av generell 

art. Denna kontakt inriktar sig till största delen på patientens metaboliska kontroll. I Wikblads 

studie gjordes intervjuer med patienter angående patientundervisning. Resultatet av studien kan 

summeras med, för patienten fyra viktiga faktorer. Dessa faktorer var: 

- Kontinuitet  

- Hänsyn  
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- Tillgänglighet 

- Stöd 

 

Citat från intervjuer:   

”Nya läkare varje gång. Besöken är meningslösa. Han informerar mig bara om resultatet på de 

metaboliska värdena. Jag får insulinordination och vi diskuterar min historia” (Wikblad, 1991,  

s. 3). 

 

”Tillgängligheten är nödvändig för hela aktiviteten på diabetesmottagningen och patienten 

behöver fortlöpande tillgänglighet till diabetesteamet” (Wikblad, 1991, s. 3). 

 

”Det är mycket svårt att träffa diabetessköterskan om jag inte har beställt tid före. På 

mottagningen är allt centrerat till de metaboliska värdena, vilket gör att människan glöms bort. 

Alla diabetiker har inte samma problem. Jag vill ta upp mina problem. Livskvalitet och psykiska 

problem är viktigt att få diskutera” (Wikblad, 1991, s. 3). 

 

Patienter med positiva metaboliska värden upplevde att de fick positiv feed-back och de kände 

stöd av diabetesteamet. Stöd i mindre utsträckning upplevde patienter med sämre metaboliska 

värden att de fick av diabetesteamet. Patienten ville träffa samma sjuksköterska och läkare vid 

mottagningsbesöket och ville att undervisningen skulle vara individuellt anpassad och att den 

behöver upprepas (Wikblad, 1991). 

 

I en studie utförd av Anderson, Funell, Butler, Arnold, Fitzgerald, Feste (1995) testades  

undervisningsprogrammet ”Empowerment”. Syftet med studien var att underlätta en del av den 

personliga egenvården. Programmet var utformat bland annat för att: 

- Öka patientens förmåga att sätta upp realistiska mål. 

- Använda en systematisk problemlösningsprocess för att uppnå dessa mål. 

- Hantera omständigheter som inte går att förändra. 

- Klara av stressen, orsakad av att leva med diabetes. 

- Förbättra förmågan att själv vara motiverad. 

Programmet pågick under 12 veckor. Alla deltagare fick vid undervisningens början fylla i ett 

frågeformulär och även kontrollera sitt HbA1c värde. Dessa tester utfördes ytterligare två gånger 

under programmets gång (i slutet av vecka sex och vecka tolv). Undervisningen var upplagd först 

på sex veckor, med en gruppsammankomst varje vecka. Sammankomsterna innehöll olika teman, 
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inklusive individuella bedömningar och egna intressen. De sista sex veckorna innehöll 

sammankomster med uppföljning där deltagarnas erfarenheter och upplevelser diskuterades. Vid 

undervisningens början fanns ett stort behov av stöd, för att kunna förbättra sin attityd och sin 

självdisciplin. I det här programmet kände inte patienterna någon press, utan de gavs frihet att 

välja egna mål i samband med sin behandling. Det fanns inga mätbara instrument om hur 

patienterna valde att strukturera sitt arbete gällande eventuella beteendeförändringar. Det framkom 

att 80 % av gruppen upplevde att utbildningsprogrammet varit till mycket stor hjälp och resten av 

deltagarna tyckte att det hade gett stor hjälp.  

 

 

Psyko-sociala faktorer 

Den mentala delen är viktig i diabetesundervisningen. I begreppet empowerment ingår, att i första 

hand fokusera på den känslomässiga, mentala- och sociala aspekten att leva med diabetes. Detta 

anses vara en skillnad från den traditionella undervisningen. Resultatet av en studie med 

undervisning enligt empowerment modellen visade att den psykologiska självkompetensen 

förbättrades för deltagarna. Det gav deltagarna en positivare attityd till sjukdomen diabetes, vilket 

i sin tur ledde till förbättringar i patientens egenvård. Den upplevda stressen minskade, eftersom 

behandlingen ej i första hand var inriktad på den kliniska vården. Det visade sig ändå i slutet av 

behandlingsprogrammet att 95 % av deltagarna hade påbörjat förändringar gällande diet, motion 

och mätning av blodglucos (Anderson, m.fl., 1995). 

 

I Vallis, m.fl. (2003) studie som byggde på att beteendeförändringar är en process genom olika 

steg. Resultatet visade att den upplevda livskvaliteten var lägst i steget begrundan och 

förberedelse/beslut stegen. Den högst upplevda psykosociala livskvaliteten uppmättes i de övriga 

stegen. Upplevelsen av stress var lägst i återfall/stabilisering steget och högst hos individer 

tillhörande stegen begrundan och förberedelse/beslut. 

 

Sarkadi, Rosenqvist (2001) skrev att ensamhet kan vara en faktor som påverkar egenvården 

negativt. Ensamma och ogifta personer har stort behov av stöd. Wredling, Ullberg, Lins, 

Adamson (1995) menade att arbetslöshet, ekonomiska problem, missbruk av narkotika och 

alkohol kan vara orsaken till att patienter undviker öppenvårdsbesök. Dessa grupper kan ur 

medicinsk synvinkel relativt snart vara färdigbehandlade. Det som då kvarstår är ett för många 

dolt omvårdnadsbehov. Patienten har stort behov av stöd och hjälp för att klara sin nya 

livssituation. 



 20 

 

Enligt Hjelm, Mufunda, Nambozi, Kemp (2003) är det viktigt att ha en holistisk syn på 

diabetesvården. Hela människan inklusive känslor, rädsla och oro är det centrala och måste 

uppmärksammas. I egenvårdsprocessen är det sociala stödet från familjen, vänner och arbetsgivare 

viktigt. Stödet minskar den stress om kan uppstå och gör att sjukdomen kan  hanteras på ett bättre 

sätt. Egenvård av sjukdomen diabetes kräver anpassning och beskrivs som att få en bra struktur 

och en balansgång mellan kost och motion, och att sköta sig själv till en god livskvalité.  

 

I Andersons m.fl. (1995) undervisningsprogram ”Empowerment” ansågs även familjemedlemmar 

vara betydelsefulla. Deltagarna uppmuntrades att ta med en familjemedlem, eller en vän till de 

planerade sammankomsterna.  

 

 

Kunskap 

Kunskap om diabetes bör forma basen för undervisningen. I undervisningen måste patienten få 

kunskap om diet, viktkontroll, blodglukosmätning, läkemedelsanvändning, samt fot- och  

ögonvård. Undervisningen ska vara behovsanpassad och utformad efter individens speciella behov 

(Murata, m.fl., 2003). 

 

I en studie av Lenz, O´Neil Mundinger, Hopkins, Lin, Smolowitz (2000) delades patienter med 

diabetes typ 2 in i två olika grupper där den ena gruppen fick behandling och undervisning av 

sjuksköterskor och den andra gruppen behandlades och undervisades av läkare. Därefter jämfördes 

de båda gruppernas undervisningsmetod och patienternas behandlingsresultat. I undersökningen 

framkom att sjuksköterskor gav oftare undervisning angående kostens, motionens och viktens 

betydelse för sjukdomen. Den undervisning som sjuksköterskorna gav, var till största delen 

information av den generella typen. Ingen skillnad i behandlingsresultatet kunde märkas i de olika 

grupperna, trots att sjuksköterskor avsatte mera tid för rådgivning än vad läkarna gjorde. De flesta 

patienter i de båda grupperna upplevde att de fick för lite information. De ansåg att de behövde 

mera undervisning. Enligt Toumilehto, Lindström, Eriksson (2001) kan patienter med diabetes typ 

2 sakna kunskap om vikten av nutrition och fysisk aktivitet saknas hos patienter med diabetes. De 

tror att ett av problemen kan vara brist på pedagogiska modeller hur denna kunskap ska förmedlas. 

 

Hjelm, m.fl. (2003) menade i sin studie att diabetes typ 2 är en sjukdom som till viss del kan 

förhindras genom förebyggande arbete. En viktig del i detta arbete skulle vara att lägga fokus på 



 21 

den allmänna befolkningen och deras hälsa. Undervisningen borde ges för att öka medvetenheten 

för hälsa och de riskfaktorer som finns, för att insjukna i diabetes. Undervisningsprogram skulle 

finnas gällande hälsosamma levnadsvanor och med hälsobefrämjande aktiviteter. Det framkom att 

en hälsosam livsstil oftast grundläggs under en tidig del av livet. Därför är hälsoundervisning av 

mödrar och barn, och skolsjuksköterskans undervisning viktiga förebyggande åtgärder.  

 

 

Gruppundervisningsprogrammens innehåll och gruppundervisningens 

betydelse för patienters egenvård.  

 

Efter gruppundervisningen ökade patienternas kunskaper och deras hälsobeteende och livskvalitet 

förbättrades. Gruppundervisning som pedagogiska metod innebär en effektivisering av dagens 

diabetesvård, menade Trento, Passera, Tomalino (2001). Studier har visat att diskussion i grupp, 

kombinerat med gemensamma sociala aktiviteter, har positiv effekt på patientens egenvård 

(Sarkadi, m.fl., 2001; Miller, Edwards, Kissling, Sanville, 2002). Liksom andra studier (Keers, 

Stumvoll, Goebbel, Reinauer, Schmulling, Häring, 1999) visade att diabetesbehandlingen till stor 

del handlar om den egna vårdinsatsen, det gäller att få makt över sin sjukdom, så kallad  

empowerment.  

  

 

Behovsanpassad undervisning 

Syftet med studien gjord av Trento, m.fl. (2001) var att undersöka effekten av behovsanpassad 

gruppundervisning istället för den traditionella ind ividuella diabetesvården. För att få en så 

behovsanpassad och välplanerad gruppundervisning som möjligt, samlades persondata in om varje 

patient, genom intervjuer om sysselsättning, fritidsintressen, hälsotillstånd och matvanor. 

Patienternas kunskapsbehov styrde programmets innehåll och mål. Målen med 

gruppundervisningen var att;  

    -     Nå önskvärd kroppsvikt  

    -     Konsumera lämplig kost. 

    -     Förstå förpackningarnas innehållsförteckningen. 

    -     Val av lämplig mat hemma och på restaurang. 

    -     Ta mediciner regelbundet.  

    -    Förstå metabola kontrollvärden.  
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    -    Observera tidiga symtom på hypoglykemi. 

    -    Använda lämplig motionsform. 

    -    Fotvård och lämpliga skor. 

    -    Gå på regelbundna kontroller.  

Varje grupp innehöll nio till tio deltagare och undervisningen hölls av läkare, lärare och psykolog. 

Gruppen träffades var tredje månad. Fem dagar före varje gruppträff fick deltagarna individuell 

konsultation vid mottagningen. Där träffade kontrollgruppen och undervisningsgruppen samma 

läkare som inte visste vilken grupp patienten tillhörde. Mätning av B-glukosvärde, HbA1c, 

kolesterol, mikroalbumin, triglycerider och viktkontroll gjordes därefter. Läkaren träffade varje 

deltagare enskilt före varje gruppträff för individuell konsultation av de metaboliska värdena.  

Innehållet i undervisningen innebar en summering och tillbakablick av tidigare 

undervisningstillfälle, diskussion om metaboliska värden, insulin, annan medicinsk behandling 

och kostinformation. Mötet pågick ungefär en timme varje gång. De deltagare som kände behov 

av ytterligare individuell konsultation hade möjlighet att få det efter mötet. Resultatet visade att 

två år efter programmet hade patienterna i gruppundervisningen lägre HbA1c och BMI värden än 

kontrollgruppen. Deltagarna som fått gruppundervisning hade även förbättrat sina kunskaper om 

diabetes och fått en ökad livskvalitet i förhållande till kontrollgruppen. Denna pedagogiska metod 

ledde till tidsbesparing för läkarna. Därför att på gruppundervisningen kunde läkaren undervisa 9-

10 patienter samtidigt, under samma tid som det annars skulle ha tagit att undervisa en patient 

(Trento, m.fl., 2001).    

 

 

Empowerment 

I Anderson, m.fl. (1995) studie samlades persondata in om deltagarna innan programstarten. 

Programmet baserades på gruppundervisning och innehöll olika teman som baserades på  

individuella intressen och bedömningar. Patienterna uppmuntrades dessutom att ta med en 

familjemedlem eller en vän till träffarna. Programmet ”Empowerment” tog upp de känslomässiga, 

mentala och sociala perspektiven av att leva med diabetes. Resultatet av studien visade att 

deltagarna hade förbättrat sin psykosociala självkompetens. Deltagarna hade även fått en 

positivare attityd till sjukdomen diabetes. En förbättring av deltagarnas mentala, och psykosociala 

kompetens resulterade i stora förbättringar av egenvården.  

 

I Keers, m.fl. (1999) studie användes ett behandlingsprogram, Multidisciplinary Intensive 

Education Program (MIEP), vilket riktade sig till en specifik grupp av diabetespatienter. De hade 
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haft dåliga HbA1c värden under minst ett år före behandlingens början. Denna specifika grupp 

hade även psykosociala problem som orsakats av diabetes och de saknade även sjukdomsinsikt. 

Därmed utgjorde de en riskgrupp för senkomplikationer. Gruppundervisningen hölls av ett helt 

diabetesteam och programmet var uppdelat i fyra delar vilka bestod av såväl teoretisk som 

praktisk kunskap. De fyra delarna  innebar följande: 

    -   Information av diabetesteamet.  

    -   Uppföljning genom gruppdiskussion och praktik.  

    -   Individuell målsättning och planering av praktiskt genomförande. 

    -   Utvärdering.  

Programmet tog upp en bred variation av ämnen, relaterade till diabetes och deltagarnas egenvård. 

Behandlingen innebar att patientens egna insatser involverades i vården. Därmed tvingades de 

göra flera egna beslut varje dag. Patienterna blev kopplade till undervisning enligt principen 

empowerment. Kontroll av det egna hälsotillståndet kan betraktas som en indikation av begreppet 

empowerment. Resultatet visade att deltagarna kände en bättre kontroll över sin sjukdom och sitt 

hälsotillstånd, vilket var det avgörande målet för behandlingsprogrammet.  

 

Resultatet visade att  behandlingsprogrammet MIEP, hade en välgörande effekt på deltagarnas 

HbA1c, psykiska-, sociala-, och mentala hälsa. Patienter med de sämsta värdena vid studiens 

början hade förbättrat sina resultat mest av alla. Hälften av patienterna förbättrade sitt HbA1c 

värde och  kunskapsnivån ökade efter behandlingen. De upplevde även en starkare inre självkänsla 

och brydde sig mindre om andras åsikter. Patienter som var mindre beredda på förändringar visade 

en ökning av psykiska funktioner och de som var mer självständigt anpassade ansåg att deras hälsa 

hade förbättrats det senaste året. Alla var överens om att för att få stabila effekter av 

patientundervisning i egenvården så behövs behandling och stöd under en längre tid (Keers, m.fl.,  

1999). 

 

 

Kombination av teoretisk och praktisk undervisningen 

Alla deltagare som anmält intresse till Miller, m.fl. (2002) studie fick genomgå en test där deras 

mentala funktioner undersöktes med hjälp av personliga intervjuer, om bland annat deras 

kostvanor. Deltagarnas persondata samlades in genom intervjuer, och utifrån deltagarnas 

kunskaper och inlärningsbehov. Programmet baserades på resultatet av deltagarnas kunskaper,  

inlärningsbehov och tidigare forskning i ämnet. Vid programstart och pre-testen fanns det inte 

några signifikanta skillnader mellan exprimentgruppen och kontrollgruppens metaboliska värden. 
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Samtliga deltagare låg inom de rekommenderade gräns värdena. Kontrollgruppen fick ingen 

undervisning under tiden studien pågick, utan de erbjöds undervisning efter studiens slut. En 

dietist hade kostundervisning med deltagarna i studien under en 10 veckors period. Varje möte 

pågick cirka två timmar per vecka. Undervisningen började alltid med en tillbakablick av tidigare 

undervisningstillfälle. Vid varje möte förmedlades lagom mängd ny teoretisk information som 

sedan förankrades genom praktisk tillämpning. Om kostundervisningen till exempel handlade om 

kolhydrater, fick deltagarna först teoretisk underviskning om kolhydrater. Sedan kompletterades 

den teoretiska undervisningen med praktisk undervisning genom att deltagarna gemensamt fick 

besöka ett varuhus där kolhydrater diskuterades. Därefter fick deltagarna undervisning i 

matlagning och råd om portionsstorlek med kolhydrater. Deltagarna skrev ner veckomål för att på 

så sätt förstärka de nya kunskaperna. Undervisningsmetoden innebar även att deltagarna fick dela 

med sig av sina erfarenheter till övriga deltagare i gruppen. Resultatet vid post-testen visade att 

exprimetgruppens metaboliska värden inklusive HbA1c hade förbättrats signifikant, jämfört med 

kontrollgruppens värden. Resultatet visade att tio veckors kostundervisning till patienter över 65 

år med diabetes typ 2 diabetes, är en effektiv behandlingsmetod.  

 

 

Psykosociala faktorer 

I Sarkadi, m.fl. (2001) gruppundervisningsprogram var målet att sänka deltagarnas HbA1c och 

BMI värden. Programmet skulle förstärka patientens förmåga att kontrollera egenvården och den 

praktiska och känslomässiga aspekten som sjukdomen diabetes innebär. Undervisningen var 

baserad på motiverande och hälsorådgivande diskussioner i grupp tillsammans med 

diabetesteamet, och deltagarna motiverades och fick livsstilsråd. Teoretisk och praktisk 

undervisning kombinerades i egenvård; kostundervisning, matlagning och självkontroll. Vid 

programstart samlades persondata om deltagarna in och mätningar av HbA1c och BMI värden 

gjordes. Deltagarnas mätvärden kontrollerades efter 6 månader och slutligen efter 12 månader.  

 

Resultatet av Sarkadi, m.fl. (2001) studie visade att deltagarnas HbA1c och BMI värden redan 

hade förbättrats efter sex månader. Efter 12 månader hade 63% av deltagare förbättrat de  

metaboliska värdena. Resultatet visade att 35% av deltagarna i studien kände ensamhet och att  

ensamma tablettbehandlade deltagare hade sämre HbA1c och BMI värden, än deltagare som inte 

var ensamma och tablettbehandlade. Behovet av stöd till denna patientgrupp under en längre 

tidsperiod var mycket betydelsefullt. Studien pekade även på att ogifta deltagare upplevde 

ensamhet i större utsträckning än vad de gifta deltagarna gjorde. Resultatet visade att patienter 
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med övervikt upplevde känslan av ensamhet i sin sjukdom. De önskade mer kontinuerligt stöd och 

hjälp med sociala aktiviteter, för att på så vis få bättre metabolisk kontroll.  
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DISKUSSION 
 
 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturstudien var dels att belysa faktorer i patientundervisningen som kan påverka  

resultatet av egenvården hos personer med diabetes typ 2. Syftet var även att kartlägga 

gruppundervisningsprogrammens innehåll och gruppundervisningens betydelse för patienters 

egenvård. Resultatet av litteraturstudien visade att påverkade faktorer var tillgänglighet till 

diabetesteamet, kontinuitet, hänsyn och stöd i egenvården. Även patientens självkänsla, motivation 

och upplevd ensamhet påverkade resultatet vid genomförandet av livsstilsförändringar. Det är  

viktigt att undervisarens förhållningssätt varieras och anpassas efter patientens resurser och behov. 

Den pedagogiska metod som resulterade i de bästa resultaten var när undervisning ges både i grupp 

och individuellt med såväl praktiskt som teoretiskt innehåll.  

 

 

Faktorer i undervisningen som kan påverka resultatet av patienters egenvård  
 

I resultatet framkom att patientens psykosociala situation är en viktig del i diabetesundervisningen. 

Begreppet empowerment innebär att undervisningen i första hand fokuseras på den känslomässiga, 

mentala och sociala aspekten av att leva med diabetes. Utbildning enligt empowerment modellen 

förbättrade deltagarnas självkänsla. Detta ledde i sin tur till ökad motivation och förbättring av 

egenvården gällande diet, motion och blodsockervärde (Anderson m.fl., 1995). Motivationen har 

även enligt Vallis, m.fl. (2003) stor betydelse för patientens behov av undervisning och stöd. De 

menade att i kommande beteendeförändringar måste individen genomgå en process, som indelas i 

olika steg. Patientens motivation skiljer sig åt i de olika stegen. Det är viktigt att undervisningen 

anpassas efter vilket steg i motivationen som patienten befinner sig i. Spikmans, m.fl., (2003) 

vidhöll också betydelsen av motivation för att patienten ska kunna tillgodogöra sig  undervisning 

och rådgivning på ett tillfredsställande bra sätt. Deras undersökning visade att många patienter 

uteblev från avtalad tid hos sin dietist, orsakerna var bland annat tvivel på nyttan av besöket,  

diabetes ansågs inte som någon risksjukdom och en del av patienterna kände sig tvingade att gå till 

dietisten. . 
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Det är viktigt att vårdpersonal i samband med undervisning kan  anpassa sitt förhållningssätt. Med 

det menas att visa patienten respekt, lyssna aktivt och att försöka förstå patientens tankesätt och 

situation. Är inte patienten tillräckligt motiverad till välmenta och kloka råd kan känslor av 

motstånd väckas. Motstånd är en naturlig reaktion när undervisningen går för fort fram. Detta kan 

visa sig i att patienten börjar att tröstäta och känner därmed ännu mindre motivation att motionera.  

 

Kunskap om diabetes bör forma basen i undervisningen ansåg Murata, m.fl. (2003) och 

Toumilehti, m.fl. (2001). Kunskaper som kan behövas är betydelsen av kost, vikt, fysiska 

aktiviteter, blodglucosmätning, läkemedelsanvändning, samt fot- och ögonvård. Men resultatet av 

den generella undervisningen angående kost och motion ger inte tillfredsställande resultat hos 

patienterna. De upplevde att  informationen inte var tillräcklig. Patienter jämfördes även med en 

annan grupp som fick mindre information och rådgivning. Behandlingsresultatet visade ingen 

skillnad ( Lenz, m.fl., 2000 ). Patientundervisningen bör vara individuell och anpassad efter 

patientens behov. Wikblad (1991), Anderson, m.fl. (1995), Vallis, m.fl. (2003), Murata, 

m.fl.(2003) framhöll vikten av att uppmärksamma det individuella hos varje patient och att anpassa 

undervisningen efter dennes behov. Problemet var bristande kunskaper inom ovanstående områden 

hos många patienter med diabetes Toumilehti, m.fl. (2001). Ett annat problem var svårigheter med 

att lära ut denna kunskap på grund av avsaknad av pedagogiska modeller.  

 

Wikblad (1991) summerade fyra viktiga faktorer gällande undervisning som framkom efter 

intervjuer med patienter. Dessa hörnstenar var kontinuitet, tillgänglighet, hänsyn och stöd. Hjelm, 

m.fl. (2003) poängterade betydelsen av att utforma diabetesvården efter ett holistiskt synsätt, där 

inte enbart diagnosen diabetes ska behandlas, utan det gäller att se hela patientens 

omvårdnadsbehov. Även Wikblad (1991) betonade vikten av att se hela människans behov.  

 

Den individuellt anpassade undervisningen har stor betydelse för att nå ett bra resultat för 

patienters egenvård. Målen för egenvård bör alltid utformas i samråd med patienten och utgå från 

dennes förmåga och behov. Dagens patientundervisning kan vara alltför generell. Orsaken till detta 

kan vara tidsbrist, personalbrist eller ekonomiska aspekter. Det kan vara tidskrävande att alltid utgå 

från patientens behov. En del individer kan behöva mycket hjälp och stöd under lång tid för att få 

kontroll över sin situation. En annan orsak till generellt bemötande kan vara undervisarens egna 

engagemang och ambition att själv lyckas med sin arbetsuppgift. Stora mängder av faktakunskaper 

undervisas för snabbt, utan att uppmärksamma patientens kunskapsbehov, tankar, motivation att 
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inhämta nya kunskaper vid detta tillfälle. Det gäller att kunna möta patienten där denne befinner 

och ge stöd och uppmuntran till egna val.  

 

Hjelm, m.fl. (2003), Anderson, m.fl. (1995) skrev att det sociala stödet från familj och vänner 

utgör en viktig del av egenvården. Detta kan förbättra hanteringen av sjukdomen, och minska den 

stress som kan uppstå. Enligt Sarkadi, m.fl. (2001), Vallis, m.fl. (2003) kan känslan av ensamhet 

och bristande stöd bidra till att göra egenvården svårare. I studierna visade det sig att ensamma och 

ogifta personer har stort behov av stöd för att klara av sin egenvård. Wredling, m.fl. (1995) 

påtalade att patienter som har drabbats av arbetslöshet, ekonomiska och missbruksproblem ofta har 

stort behov av hjälp och stöd för att klara av att hantera egenvården i sin nya livssituation.  

 

Angående patienter med missbruksproblematik anser uppsatsförfattarna att  patienter och familjer 

med ovanstående problem är i behov av extra psykosocialt stöd. Här skulle det finnas ett nära 

samarbete med socialförvaltning, familjerådgivning, skolan,  eller alkohol- och 

narkomanvårdsenhet. Det är därför viktigt att i diabetes behandling och undervisning försöka se till 

hela människans eventuella problematik. Därför är det bra när hela diabetesteamet ingår i 

undervisningen. Det gör att olika yrkesgrupper med olika kompeten ser patientens och familjens 

situation ur olika synvinklar och perspektiv. Uppsatsförfattarna håller även med Hjelm. m.fl., 

(2003) som skriver att undervisning angående hälsa och de riskfaktorer som finns att drabbas av 

diabetes, ska vara ett förebyggande hälsoarbete till  den allmänna befolkningen. Eftersom övervikt 

ökar hos befolkningen och är en riskfaktor till att utveckla diabetes typ 2 (Chopra, m.fl.; 2002. 

SBU-rapport, 2002) anser uppsatsförfattarna att den tidiga, grundläggande undervisningen av 

levnadsvanor är viktig, och att överviktiga personer ska ”fångas upp” redan på skolor och på olika 

arbetsplatsers rutinhälsokontroller. Dessa personer ska sedan ges möjlighet till fortsatt 

undervisning och stöd för viktnedgång. Detta skulle troligtvis spara samhället pengar, och minska 

lidandet för en stor grupp av människor som är i riskzonen att drabbas av diabetes. Det här är en 

utmaning för preventiva behandlingsinsatser, vilket betyder att kraftfulla insatser på både individ 

och samhällsnivå är nödvändiga, för att på så sätt minska framtida insjuknanden i diabetes typ 2.  
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Gruppundervisningens innehåll och betydelse för patienters egenvård  

 

I resultatet av flera studier framkom att patienter behöver och vill ha i större utsträckning ha 

kontinuitet, hänsyn, tillgänglighet och stöd  från hela diabetesteamet. Dessa faktorer bör ingå som 

en naturlig del i kontakten mellan patienten och diabetesteamet  under lång tid (Wikblad, 1991; 

Keers, m.fl., 1999; Sarkadi, m.fl., 1999). Uppsatsförfattarna anser att för att uppnå goda resultat i 

egenvården krävs inte bara medicinsk kunskap utan också god kommunikation mellan patienten 

och hela diabetesteamet under en längre tidsperiod. Den uppfattningen styrks av Wikblad (1991) 

resultat som visade att undervisningen mellan patienten och diabetesteamet ofta är generell och 

ytlig och att patienten önskar att patientundervisningen skall vara en ständigt pågående process.  

 

En kombination av individuell- och gruppundervisning, är ett bra sätt att förmedla kunskaper  om 

diabetes. Både teoretisk och praktisk undervisning bör förenas, som till exempel att undervisning 

om kost och motion blandas med praktisk undervisning i inköp av lämplig mat, matlagning, 

portionsstorlekar och motionsgymnastik. Även små livsstilsförändringar kan förbättra den 

metaboliska kontrollen (Tuomiletho, m.fl., 2001; Trento. m.fl., 2001; Keers. m fl., 1995; Sarkadi. 

m.fl., 2002; Miller. m.fl., 2002).  

 

Uppsatsförfattarna anser att diabetes kan resultera i att patienten upplever isolering och ensamhet i 

sin kroniska sjukdom och att samband kan finnas mellan ensamhet och att inte klara egenvården på 

ett tillfredsställande sätt. Påståendet stärks genom resultatet av Sarkadi (2001), som har visat att 

denna patientgrupp ofta känner ensamhet och att ogifta patienter har sämre metabolisk kontroll än 

vad gifta patienterna har. Resultatet visade att det behövs kontinuerligt stöd och undervisning av 

diabetesteamet, gruppdiskussioner och fler gemensamma sociala aktiviteter för dessa patienter. 

Även  Andersson, m.fl. (1995) studie behandlade de känslomässiga, mentala och sociala 

perspektiven av att leva med diabetes. Patienterna uppmuntrades att ta med en anhörig eller en vän 

till gruppundervisningen. Resultatet av behandlingsprogrammet visade sig ha positiv effekt på 

patienternas mentala och sociala hälsa.    

 

Uppsatsförfattarna menar att diabetesundervisningen bör vara behovsanpassad och ingå som en 

ständigt pågående kontinuerlig process i patientens vardagsliv. Resultatet av Wikblad (1991) 

visade att  diabetesundervisningen bör innehålla en lagom mängd ny teoretisk information som bör 

presenteras vid flera upprepade gruppsammankomster. Inlärningsbehovet bör dessutom vara 
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behovsanpassat och de nya kunskaperna bör kunna användas på ett naturligt och praktiskt sätt i 

patienten vardagsliv (Wikblad, 1991; Miller, m.fl., 2002)  

 

Patientundervisningen kan resultera i att patienten utvecklar en medvetenhet och ökar självkänslan 

som hjälper dem att uppnå sina egna uppsatta mål. Empowerment innebär att patienten får 

tillräcklig kunskap om sjukdom och hälsa, för att kunna bedöma för- och nackdelar i att följa de 

rekommendationer de fått. Resultatet stärks av flera studier som visade att en positiv 

attitydförändring leder till en förbättring av patientens egenvård (Anderson, m.fl., 1995;. Keers, 

m.fl. 1999).  

 

För att öka patientens självkänsla kan gruppundervisning vara en bra pedagogisk metod att 

använda. Här kan stöd från diabetesteamet och de andra gruppmedlemmarna göra att 

medvetenheten ökar. Resultatet kan leda till en attitydförändring hos patienten som gör att 

livsstildörändringar är lättare att utföra. Patientundervisningen bör innehålla både psykologiskt och 

socialt stöd till patienten. Diabetesteamet bör se till hela patientens situation det vill säga deras 

behandling bör utgå från ett holistiskt synsätt.  

 

Även Polonsky (2002) menar att diabetes har beskrivits som en av de mest psykologiskt 

beteendemässigt krävande sjukdomar. Det ställer stora krav på patienten som dagligen måste fatta 

beslut och vidta åtgärder som påverkar vardagslivet. Detta visar också  resultatet av olika studier 

(Keers, m.fl., 1999; Anderson, m.fl., 1995; Sarkadi, m.fl., 2001) som visade att det är viktigt att 

förstå att sjukdomen diabetes kan medföra psykosociala och mentala problem för patienten. 

Wredling, m.fl., (1995) studie visar att psykosociala problem även kan vara orsaken till att 

patienten inte kommer till avtalade möten med diabetessjuksköterskan. Även Wikblads (1991) 

resultat styrker att det behövs både medicinskt, psykologiskt och socialt stöd för att klara 

egenvården vid kronisk sjukdom. Flera studier visar att diabetes måste behandlas med ett holistiskt 

synsätt (Hjelm, m.fl., 2003; Wikblad, 1991).  

 

För att kunna möta patientens undervisningsbehov gäller det att förstå och utgå från patientens 

tankar. För det är patientens tankemönster som styr beteendet (Granum, 1994; Arborelius, 1993).  

I Berntorp, (2001) studie beskrevs ett behandlingsprogram för personer med olika kulturell 

bakgrund. Även i denna studie kombineras teoretisk och praktisk undervisning. Programmet är 

behovsanpassat för att möta patientens behov, kultur och livsstil. Programmet innehåller både 

individuell undervisning och undervisning i grupp. Även Wikblads (1991) studie visade att 
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patientundervisningen och den nya kunskapen bör kunna appliceras/användas i patientens 

vardagsliv. Uppsatsförfattarna betonar att det kan vara svårt att förstå och sätta sig in i patientens 

livsstil och tankar. Detta kräver en stor empatisk förmåga hos undervisaren. I dagens 

mångkulturella samhälle ställs ännu högre krav på att kunna möta och förstå olika kulturer och 

patienters olika behov. Det ställer stora krav på diabetesteamet som tillsammans ska arbeta med 

patientens behov i centrum, det vill säga de bör använda en patientcentrerad undervisningsmetod.   

 

En betydelsefull del av undervisning och behandling är valet av pedagogisk metod. I Berntorp 

(2001) studie effektiviseras diabetesvården genom att använda en  problemorienterad 

undervisningsmetod där undervisningen utgick från varje individs problem och behov. I 

undervisningen fick patienterna samtal och specialistbedömning av  diabetesteamets olika 

yrkeskategorier och kompetensområden. Den pedagogiska metoden innebar både teoretisk och 

praktisk undervisning. I pedagogiken ingick även aktiviteter i grupp och enskilda samtal. I Trento, 

m.fl. (2001) studie användes en pedagogisk metod som ledde till tidsbesparing för läkarna. Istället 

för att ta emot en patient under 30 minuter kan läkaren använda gruppundervisning som en 

pedagogisk metod och istället ta emot åtta till tio patienter under en timme. Andra studier visade 

att patienten endast har kraft till att ta emot en lagom mängd ny information per 

undervisningstillfälle (Wikblad, 1991; Miller. m.fl., 2002).  
 

Det är viktigt att patienten får stöd av diabetesteamet. Behovet av stöd är stort så därför bör 

anhöriga uppmuntras att deltaga i gruppundervisningen. Undervisning kan vara planerad och 

spontan samtidigt som den bör vara ett komplement till den medicinska behandlingen. Eftersom 

behandlingen och kontrollen över sjukdomen kommer att innehas av patienten själv, bör valet av 

pedagogisk metod för informationsöverföringen anpassas utifrån den enskilde patientens 

förutsättningar och uppsatta mål. Gruppundervisningen kan ge patienten nya möjligheter att utbyta 

erfarenheter och kunskaper med andra människor. Den egna livserfarenheten är grundläggande för 

varje människa men den kan utvecklas genom sociala aktiviteter i grupp och att lyssna på andra. 

Diskussion i grupp kan ge nya tankar och möjlighet att komplettera de egna erfarenheterna, kritiskt  

granska dem och eventuellt omarbeta egna slutsatser. Dessutom  kan det som sjuksköterska vara 

inspirerande att arbeta i diabetesteam. Kombinationen av olika yrkesgruppers kompetens kan 

stimulera till nya kunskaper mellan olika personalkategorier.  
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Metoddiskussion 

Metoden som använts i uppsatsen har varit en deskriptiv systematisk litteraturstudie. 

Forskningsmaterialet har utgjorts av vetenskapliga artiklar som först tagits fram, kritiskt 

granskats och sedan sammanställts. Artiklarna har omfattats av svensk-, norsk- och 

engelskpråkig litteratur publicerad mellan år 1991 och år 2003, förekommande i tidigare nämnda 

databaser. Målet var till en början att litteratur som var äldre än från 1995 inte skulle användas. 

Dock hittades relevant litteratur publicerat tidigare än år 1995 som har använts i uppsatsen. 

Artikeln från år 1991 var en klassiker inom ämnet. Litteratursökningen pågick under 2 månader, 

vilket var tillräckligt för att rekvirera artiklar som beskrev faktorer som kan påverka resultatet av 

egenvården för patienter med diabetes typ 2 och betydelsen av gruppundervisning för denna 

patientgrupp. Dessa artiklar innefattade kvantitativa, kvalitativa och litteraturstudier. Studien har 

hög reabilitet därför att fyra olika skräddarsydda granskningsmallar har använts. Alla artiklar 

som ligger till grund för resultatet har minst 85% poäng av mallarnas maxpoäng. En svaghet i 

artikelgranskningen upptäcktes på den granskningmall som kunde ge maxpoäng 11. Även där 

tilläts en gräns på 5 poäng under maxpoängen vilket var för mycket. Om sådana artiklar använts 

hade studiens reabilitet minskat. Under litteratursökningen framkom att i forskning om 

sjuksköterskans patientinformation används oftast ordet patientundervisning istället för 

patientinformation i samband med diabetesvård. Det framkom även att det inte enbart är 

sjuksköterskan som ger patientundervisning, utan den pedagogiska metoden innebär ofta att hela 

diabetesteamet ingår i undervisningen. Detta resulterade i att frågeställning nummer ett ändrades 

till olika faktorers påverkan av patienters egenvårdsresultat, istället för att undersöka hur 

sjuksköterskan ger information och stöd till patienter med diabetes typ 2. Även frågeställning 

nummer två reviderades under forskningens gång. Tidigare skulle en jämförelse mellan 

gruppinformation och individuell information göras. Det visade sig att i dagens diabetesvård så 

används gruppundervisning ofta i kombination med den individuella och traditionella 

undervisningsmetoden. Därför inriktades forskningen på enbart gruppundervisning som 

pedagogisk metod.    

 

Framtida forskning 

Diabetes typ 2 är en sjukdom som förväntas att öka i hela världen. Det förebyggande 

hälsoarbetet gällande kost och motion är en viktig del av behandlingen. Det skulle behövas mer 

forskning på vid vilken ålder hälsoarbetet ger det bästa resultatet för att eliminera sjukdomen 

diabetes. Detta förebyggande hälsoarbete är en viktig omvårdnadsåtgärd att fördjupa sig i.   
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Metod 
 

 

Översikt över databassökning.   

 

Databaser     Sökordskombinationer Antal  

Träffar 

Utvalda artiklar 
efter 
genomgång av 
titel, abstract 
och artikeln i 
sin helhet 

Utvalda artiklar 
efter 
genomgång av 
gransknings-
mallar 

 

PubMed Diabetes type 2, support, 
patienteducation, obesity, self 
management 

33 2 
 

0  

PubMed  
 

Diabetes type 2, patient education, 
support, obesity 

14 1 1  

PubMed 
 

Diabetes type 2, education, 
individually, group, support  

11 1 1  

PubMed 
 

Diabetes type 2, diabetes nurse,  9 1 0  

PubMed 
 

Diabetes type 2, education, care, 
support, empowerment 

25 1 1  

PubMed 
 

Diabetes type 2, factors affecting 20 1 1  

PubMed 
 

Diabetes type 2, education, changes 
lifestyle 

37 1 
 

1  

Elsevier 
 

Diabetes type 2, education, self 
management 

4 1 1  

SweMed 
 

Diabetes type 2, stöd, sjuksköterska, 
undervisning, egenvård, övervikt 

3 1 1  
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BILAGA 2.  

 

Checklista för kvalitativa artiklar 

 

A. Är studiens syfte tydligt beskrivet?      Ja Nej 

 

Är designen av studien relevant  

för att besvara frågeställningarna?      Ja Nej 

   

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen 

 tydligt beskriven?            Ja Nej 

 

Framkommer var undersökningen genomfördes?    Ja Nej 

 

Urval- finns det beskrivet var,  

när och hur undersökningsgruppen kontaktades?                                Ja           Nej 

 

Framkommer det vilken urvalsmetod som har använts?  Ja Nej 

Beskrivs undersökningsgruppens med relevanta demografisk data?   Ja            Nej 

Är undersökningsgruppen lämplig?     Ja            Nej 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet?       Ja Nej                                                                                    

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt?                        Ja            Nej 

Anges datainsamlingsmetod?     Ja          Nej     

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?          Ja Nej 
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Forts. Bilaga 2 

 

 

D. Dataanalys 

Är resultatet beskrivet?             Ja           Nej 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?                                  Ja       Nej    

Är resultaten trovärdiga?                               Ja Nej 

Är resultaten pålitliga?           Ja            Nej   Finns 

stabilitet och överensstämmelse?                            Ja Nej 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den 

 ursprungliga forskningsfrågan?    Ja                 Nej 

     

Stöder insamlade data forskarens resultat?                                         Ja                 Nej 

Har resultaten klinisk relevans?                                                          Ja                 Nej 

Diskuteras metodiska brister och risk för bias?                                  Ja                 Nej     

Finns författarens slutsats beskriven?        Ja                 Nej 

Håller du med om slutsatserna?                                                          Ja                 Nej  

Ska artikeln inkluderas?                                                                      Ja                 Nej 

   

 

Summa maxpoäng: 24 poäng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

BILAGA 3.  

 

Checklista för kvantitativa artiklar- kvasi-exprimentella studier 

 

A. Är studiens syfte tydligt beskrivet?      Ja Nej 

 

Är designen lämplig utifrån syftet?       Ja Nej 

   

B. Undersökningsgruppen 

Finns inklusionskriterierna beskriven?          Ja Nej 

Finns exklusionskriterierna beskrivna?    Ja Nej 

Framkommer det vilken urvalsmetod som har använts?  Ja Nej 

Är undersökningsgruppen representativ?     Ja Nej  

Framgår det var undersökningen genomfördes?   Ja           Nej 

Framgår det när undersökningen genomfördes?   Ja Nej 

Är antalet deltagare beskrivet i undersökningen?    Ja Nej 

 

C. Mätmetoder 

Framkommer det vilka mätmetoder som användes?  Ja                  Nej 

Var reabiliteten beräknad?    Ja                  Nej 

Var validiteten diskuterad?    Ja                  Nej 

 

D. Analys     

Angavs det hur stort bortfallet var?   Ja            Nej 

Var huvudresultatet redovisat?   Ja            Nej 

Erhölls signifikanta skillnader   Ja                  Nej 

Om ja, beskrevs det vilka variablerna var?  Ja                  Nej 

Är författarens slutsatser beskrivna?   Ja                  Nej  Instämmer du?

    Ja                  Nej 
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Forts. Bilaga 3. 

 

  

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population?   Ja Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?   Ja                  Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?     Ja Nej                                                              

 

 

Summa maxpoäng: 21 poäng 
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BILAGA 4.  

 

Checklista för kvantitativa artiklar 

-RCT (randomiserade kontrollerade studier) 

 

 

A. Är studiens syfte tydligt beskrivet?      Ja Nej 

 

Är designen lämplig utifrån syftet?       Ja Nej 

   

B. Undersökningsgruppen 

Finns inklusionskriterierna beskrivna?          Ja Nej 

Finns exklusionskriterierna beskrivna?    Ja Nej 

Finns det beskrivet var undersökningen genomfördes?   Ja Nej 

Framgår det när undersökningen genomfördes?   Ja Nej 

Framkommer antalet deltagare?    Ja Nej 

Var gruppstorleken adekvat?    Ja Nej 

 

C. Interventionen 

Är målet med interventionen beskrivet?   Ja Nej 

Beskrivs det hur kontrollgruppen behandlades?  Ja Nej 

 

D. Mätmetoder 

Har mätmetoden förklarats?   Ja Nej 

Var reabiliteten beräknad?    Ja Nej 

Var validiteten diskuterad    Ja Nej 
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Forts. Bilaga 4. 

 

 

E. Analys 

Angavs det hur stort bortfallet var?   Ja                  Nej 

Kan bortfallet accepteras?    Ja                  Nej 

Var den statistiska analysen lämplig?   Ja                  Nej 

Var huvudresultatet redovisat?   Ja            Nej 

Erhölls signifikanta skillnader   Ja                  Nej 

Om ja, beskrevs variablerna?   Ja                  Nej 

Fanns författarens slutsatser beskrivna?   Ja                  Nej  Instämmer du?

    Ja                  Nej 

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population?   Ja Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?   Ja                  Nej 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker?  Ja  Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?     Ja Nej                                                                                               

 

 

Summa maxpoäng: 25 poäng 
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BILAGA  5. 

 

Checklista för systematiska litteraturstudier 

 

A Syftet med studien    

 

Är studiens syfte tydligt beskrivet?  Ja Nej 

 

 

B Litteraturval    

 

Framgår det i vilka databaser sökningen  

har genomförts?   Ja Nej 

Framgår det vilka sökord som har använts? Ja Nej 

Är inklutionskriterier för att ta med artiklar  

beskrivet?    Ja Nej 

Framgår det vilka begränsningar som hr gjorts? Ja Nej 

 

C Resultat 

 

Går det att utläsa hur många artiklar som togs med? Ja Nej 

Är studiens resultat tydligt beskrivet?  Ja Nej 

Fram det vilka slutsatser författaren drar? Ja Nej 

Instämmer du?    Ja Nej 

 

D Värdering 

 

Kan resultatet ha klinisk betydelse?  Ja Nej 
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Ska denna systematiska litteraturstudie  

inkluderas?    Ja Nej 

 

Summa maxpoäng: 11 poäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


