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INTRODUKTION 
 
Diabetes är ingen ny företeelse, redan för mer än 2000 år sedan beskrevs sjukdomen i en 

papyrusskrift som hittades i en av Egyptens pyramider. Idag är diabetes en växande 

folksjukdom i hela världen. Sjukdomens namn diabetes mellitus betyder ”stor vattenmängd, 

söt som honung” vilket syftar på att patienten kissar mycket och att urinen innehåller socker. I 

Sverige räknar man med att det finns minst 350 000 människor med diabetes (1). 

 

 

Insulin - cellernas nyckel.  

Insulin är ett livsnödvändigt hormon dom ser till att kroppens alla celler får energi, i form av 

glukos. Insulinet kan ses som en ”nyckel” som öppnar dörren till de olika cellerna så att 

energin, i form av socker, kan komma in från blodet. Om cellerna inte får denna energi 

förbränner de kroppsfettet i stället. Som avfallsprodukt bildas då ketoner (syror) i kroppen. 

Utan behandling kan detta leda till ketoacidos (syraförgiftning) som är ett akut livshotande 

tillstånd (2) 

Diabetes mellitus omfattar flera olika sjukdomar av vilka de vanligast förekommande är 

diabetes typ 1 och diabetes typ 2 (3).  

 

Diabetes typ 1 

Vid diabetes typ 1 har patienten en förlust av betaceller vilket orsakas av en inflammation i 

bukspottkörteln, insulit, vilket leder till vandring av vita blodkroppar i Langerhans cellöar. 

Orsaken till detta är inte fullt klarlagt. Hos 90 % av de nyinsjuknade med diabetes typ 1 kunde 

autoimmunkroppar påvisas, riktade mot insulin eller Langerhans cellöar (2). Detta leder till 

upphörd eller kraftigt nedsatt insulinproduktion. Diabetes typ 1 debuterar vanligen under barn 

och ungdomsåren och patienten blir insulinberoende. Diabetes är en delvis ärftlig sjukdom, 

men vanligen krävs en utlösande faktor för att sjukdomen ska debutera. Det kan exempelvis 

vara en virusinfektion, stress eller en toxisk skada. Dåliga levnadsvanor hör också till 

riskfaktorerna (1). Insjuknande sker snabbt med bara några få veckors symtom i form av stora 

urinmängder, ökad törst, kräkningar, viktnedgång och dimsyn.  

Omkring 10-15 % av alla med diabetes har diabetes typ 1. Varje år insjuknar nästan 500 

personer. Det har skett en markant ökning de senaste 20 åren (2). 
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Diabetes typ 2 

Vid diabetes typ 2 sker insjuknande under en längre tidsperiod. Det kan gå flera år innan 

symtomen blir påtagliga. Det är därför inte ovanligt att diagnosen ställs i samband med en 

vanlig hälsokontroll eller vid vård av någon annan sjukdom. Symtomen kan vara trötthet, 

yrsel och depression. Diagnosen fastställs genom två blodsockerprov på fastande mage (2). 

Diabetes typ 2 kallades tidigare för ”åldersdiabetes” men den benämningen stämmer inte 

längre. Förekomsten av denna diabetestyp är parallell med den kraftigt ökande fetman i 

världen, vilket gör att allt yngre personer insjuknar. Både insulinresistens i vävnaderna och 

viss grad av nedsatt insulinsekretion är karakteristiskt för denna diabetesform, liksom att den 

debuterar långsamt i flera faser och vanligen i vuxen ålder. Inga antikroppar mot cellöar kan 

påvisas vid diabetes typ 2 (1). 

 

En av orsakerna till utvecklandet av diabetes typ 2 i samband med fetma är hormonet 

adiponectin, som bildas i fettvävnad och förebygger insulinresistens i vävnaderna. Det har 

också en påverkan på ämnesomsättningen och påskyndar förbränningen av fett. Adiponectin 

har också en skyddande effekt på hjärta och kärl. Det som är motsägelsefullt är att hormonet 

bildas i fettvävnad, men när personen blir fetare leder det till att mindre hormon produceras, 

vilket gör att ämnesomsättningen sjunker och insulinresistensen ökar (4). 

 

De senaste två decennierna har diagnosen diabetes typ 2 ökat avsevärt över hela världen och 

den debuterar i allt tidigare ålder Det är därför viktigt och brådskande att arbeta fram 

strategier/åtgärdsprogram för att stoppa epidemin (5). 

Ärftligheten är den största orsaken till den ökande andelen människor som insjuknar i diabetes 

typ 2. Faktorer som ökar risken att utveckla diabetes typ 2 är ålder, inaktivitet, fetma, hög 

stressnivå och rökning (6).  

 

Patientutbildning  

Undervisning är en social gemenskap mellan den undervisande personalen och patienten. 

Förmåga att undervisa är en kompetens som personalen utvecklar från didaktiska studier i 

kombination med de erfarenheter de fått genom att de själva undervisa eller bli undervisade. 

Undervisningen sker inte av sig själv utan den måste iscensättas av undervisaren. Den har 

alltid en kontext och en eller fler mottagare (7).  
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Det finns en avsikt med undervisningsprocessen. Det är målinriktade och planerade aktiviteter 

som leder till att patienten lär sig nytt när det gäller kunskaper, färdigheter och 

förhållningssätt (7). 

 

Med patientundervisning avses det material eller den frågan som läraren och patienten möts 

kring. Innehållet kan handla om kunskaper om, färdigheter eller attityder som stödjer 

patienten i hans utveckling av handlingskompetens med avseende på livssituation. Patienten 

måste uppleva innehållet som värdefullt och riktat mot hans behov, önskemål och 

helhetssituation (2). 

 

Fetma ökar risken för ett flertal andra sjukdomar och psykosociala problem vilket gör att det 

är nödvändigt med effektiva behandlingsprogram som är lättillgängliga och motiverande för 

patienterna att följa. De måste undervisas och uppmuntras att laga nyttigare, hälsosammare 

mat som är lättillgänglig dvs. maten ska vara snabblagad och näringsriktig, då människorna i 

dagens stressade samhälle inte har tid med långkok. Kostundervisningen bör försöka att hjälpa 

patienterna att få näringsrika och nyttiga matvanor. 

I diabetespatienternas vardag skulle grupper med olika specialister kunna vara ett stöd för att 

upprätthålla behandlingarna. Det skulle kunna vara läkare, dietister, psykologer och 

diabetessköterskor (5). 

 

En studie har visat att patienter med diabetes måste ändra både livsstil och kostvanor. De 

flesta patienterna som insjuknar i diabetes är överviktiga. Därför krävs en diet som är 

kalorisnål, så att de går ned i vikt på längre sikt. Det innebär daglig motion, för att öka 

genomblödningen i vävnaderna som leder till ökad insulinkänslighet, det leder också till 

förbrännig av fler kalorier. Motion leder även till en minskad risk att drabbas av 

följdsjukdomar. Det har tyvärr visat sig att det är svårt att få patienterna motiverade till denna 

livsstilsförändring. Orsaken till det är deras egen inställning till kost och motion. De flesta 

tycker att omställningen blir allt för stor (8).  

 

För att patienterna ska kunna sköta sin hälsa och förebygga/förhindra uppkomsten av 

komplikationer av sin sjukdom är det viktigt att de deltar i patientutbildningen. Många 

patienter inte anser att de är sjuka, eller att de behöver anpassa sitt liv efter sin sjukdom. Äldre 

patienter med diabetes typ 2 anser inte att det är ”riktig” diabetes (9).  
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Förebyggande åtgärder måste sättas in tidigt för att förhindra utvecklingen av diabetes. Bra 

matvanor och regelbunden fysisk aktivitet krävs (10) 

Ska radikala förändringar av levnadsvanor eller livsstil göras måste de drabbade vara väldigt 

bestämda och motiverade. Möjligheterna att påverka sin egen hälsa och livsstil är många, det 

kan förändras till det bättre men det finns också många hinder på vägen (11). 

 

Enligt en studie av Campbell och Rössner är en av hörnstenarna i behandling av diabetes och 

övervikt, fysisk aktivitet. Trots rekommendationer av läkare är det få som verkligen börjar 

röra på sig mer. Får patienten däremot fysisk aktivitet skrivet på recept till exempel 

promenad 30 min/dag, är sannolikheten att det efterlevs mycket större. Det har också visat 

sig att äldre personer har svårare att börja motionera om de inte har någon sådan vana sedan 

tidigare. För kraftigt överviktiga personer kan promenad vara svårt eftersom det belastar 

kroppen, då kan simning, cykling eller styrketräning vara ett bra alternativ inledningsvis (8). 

 

Vårdpersonal har skyldighet att lämna begripliga besked och information till sin patient. Den 

vårdpersonal som är ytterst ansvarig för diabetesvården har ansvaret för att patienten får 

tillräckligt med information och utbildning och om sitt hälsotillstånd.  

Utbildning är frivillig och får avbrytas eller avböjas när som helst. Om utbildningen avböjs 

trots läkares inrådan har inte läkaren något ansvar för följderna av beslutet (2). 

 
Sjuksköterskor har stort ansvar när det gäller information och utbildning till patienter med 

livslång sjukdom. För att lära patienterna att sköta sin egenvård, behöver vi veta mer om hur 

patientutbildningen bedrivs och vad andra kommit fram till i sina studier.  

Vi står inför en global epidemi där fler människor insjuknar i diabetes än tidigare år. 

Folkhälsan eller bristen på hälsa kräver handling genom friskvårdspedagogiska insatser. Det 

förebyggande hälsoarbetet gällande kost och motion är av stor betydelse. En viktig del av 

behandlingen är egenvård, människors förmåga att förstå och kunna ändra sina levnadsvanor, 

kontrollera sitt blodsocker och sköta sin medicinering. För att patientutbildningen ska bli så 

effektiv som möjligt behöver hälso- och sjukvårdspersonalen ökade kunskaper om vilka 

faktorer som påverkar inlärningen. Det är den personliga kontakten och dialogen med 

patienten som för yrkesutövaren närmare patienten och dennes problem. Det är viktigt för den 

enskilde att få förståelse för sin situation och att kunna hantera sin sjukdom och sin livsstil på 

ett tillfredställande sätt.  
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Syfte  
Syftet var att med hjälp av andra studiers resultat visa vilken patientutbildning som ges till 

diabetiker angående kost och motion. Syftet var vidare att se hur uppföljning görs av vad 

patienterna lärt sig under utbildningen. 
 

 

Frågeställning 

Vad säger studierna om patientutbildningen angående kost i samband med diabetes.  

 

Vad säger studierna om patientutbildningen angående motion i samband med diabetes.  

 

Hur bedrivs patientutbildningen om diabetes enligt studierna?  

 

Hur kontrolleras vad patienterna lärt sig i utbildning om diabetes enligt studierna? 
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Begreppsdefinitioner  

Behandling: Undervisning och praktiskträning för att kunna ta ansvar för och hantera sin 

sjukdom (12). 

 
Diabetes typ 1: Insulin beroende diabetes utan insulin produktion i betacellerna (3).  
 

Diabetes typ 2: Icke insulin beroende diabetes med insulin resistens i vävnaderna.  

Har tidigare kallas för åldersdiabetes men som nu kryper ner allt lägre ner i åldrarna (3).  

 

Didaktik: Ordet kommer från det grekiska ordet didaskein som kan översättas med att 

undervisa, lära, bli undervisad, lära av sig själv (7). 

  

Egenvård: Den vård en person ger sig själv utanför ramen av en medicinsk institution. Tex. 

kost, motion, blodsockerkontroller och medicinering (13). 

 

HbA1c: innebär graden av 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 blodsocker balans (14). 

 

Information: Undervisning, handledning och praktiskträning för att kunna ta ansvar för och 

hantera sin sjukdom (13). 

 

Livsstil: Hur enskilda människor lever: kost, motion, arbete (15).  

 

Undervisning: Hur vårdpersonal lär patienten att förstå och sköta sin sjukdom (7). 

 

Utbildning: Att patienten ska kunna bemästra sin sjukdom och de problem som sjukdomen 

för med sig, att patienten uppnår anpassning och handlingskraft (7). 

 

 

Åtgärdsprogram: Förebyggande åtgärder och behandlingar (15). 
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METOD 
 

Design  

Uppsatsen är en systematisk litteratur studie med deskriptiv analys av innehållet. 

 
Urval  

Sökningen utfördes i databasen Elin, PubMed, SweMed, Blackwell- Synergi och Elsevier. 

Sökord som användes i olika kombinationer var: diabetes/ diet/ exercise/ patient/ education. 

Om kombinationerna av sökord gav mer än 100 träffar lades ytterligare sökord till för att göra 

urvalet mer hanterbar. Och det engelska ordet ”and” lades till mellan sökorden. Om antalet 

träffar ändå blev för stort valdes inga artiklar från den sökningen (tabell I), för att urvalet då 

skulle bli för stort och tidskrävande. Begränsningar för artiklarna var att de skulle vara 

vetenskapliga och skrivna på engelska, svenska eller norska. Populationen i artiklarna skulle 

vara europeisk eller nordamerikansk, för att uppsatsförfattarna tror att de artiklarna speglar 

likartade levnadsförhållanden som här i Sverige. Artiklar med studier gjorda i Sydamerika, 

Asien och Afrika hade andra förutsättningar som inte liknade svenska förhållanden. 

Artiklarna var skrivna mellan åren 2000 - 2005.  

Urvalet gjordes genom att artiklarnas rubriker lästes först. Därefter läses abstract för ett nytt 

urval av artiklarna, som skulle innehålla ett relevant innehåll utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Därefter lästes hela artiklar och utifrån artiklarnas innehåll valdes det slutliga 

antalet. Granskades sedan efter granskningsmall (bilaga 1,2). Studien baseras på 23 

vetenskapliga artiklar, 16 från databassökning och 7 från referenslistor (tabell 1).  
Litteratur användes som bakgrundsinformation till sjukdomsbilden och till definitionerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Träffar vid databassökning 
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Sökmotor Sökord Träffar Antal använda i resultatet 

 
Elin 

 

 
Patient education and 

diabetes 

 

25 

 

2 

 

Elin 

 
Diabetes and education 

 

 

375 
 

0 

 

Elin 

 
Diabetes and patient 

education and exercise 
 

 

23 

 

1 

 

Elin 

 
Diabetes and patient 
education and diet 

 

 

23 

 

2 

 

Elin 

 
Diabetes and patient 
education and diet 

 

 

9 

 

1 

 

Elsevier 

 
Patient education and 

diabetes 
 

 

32 

 

2 

 

Elsevier 

 
Diabetes and education 

 

217 

 

0 

 

SweMed 

 
Patient education and 

diabetes 
 

 

14 

 

1 

 

SweMed 

 
Diabetes and education 

 

20 

 

2 

 

Blackwell –Synergi 

 
Patient education and 

diabetes 

 

17 

 

1 

 
Blackwell –Synergi 

 
Diabetic and education 

 

 

18 

 

2 

 

Blackwell-Synergi 

 
Diabetes and diet and 

exercise 
 

 

127 

 

0 

 

Blckwell-Synergi 

 
Diabetes and patient 

education and exercise 

 

11 

 

2 

 

Blackwell-Synergi 

 
Diabetes and patient 
education and diet 

 

 

21 

 

0 

 
Pubmed 

 
Diabetic and education 

 

89 

 

0 

 

PubMed 

 
Diabetes and patiend 

education and exercise 

 

71 

 

0 

 

PubMed 

 
Diabetes and patiend 

education and diet 

 

238 

 

0 

 

PubMed 

Diabetes and patiend 
education and diet and 

exercise 

 

79 

 

0 
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Mätinstrument vid granskning av artiklar 

Artiklarna vars innehåll ansågs relevant, bedömdes med avseende på studiernas vetenskapliga 

kvalitet. Bedömningen av kvaliteten för kvantitativa studier gjordes med en mall delvis 

utformad efter Willman och Stoltz (16) och delvis efter Forsberg och Wengströms (17) 

granskningsmallar för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier (bilaga 1). Bedömningen av 

kvaliteten för kvalitativa studier gjordes med en mall utformad utifrån Willman och Stoltz 

granskningsmall för kvalitativa studier (bilaga 2). 

Poängsättning gjordes på varje artikel. Varje område som ingick i granskningsmallen och som 

av granskarna besvarades med ja fick 1 poäng, de områden som besvarades med nej gav 0 

poäng. Rubriken ”patientkarakteristiska” bestod av tre delar: antal, ålder och kön. Rubriken 

gav 1 poäng om antal och ålder angavs. Maximalpoäng var 30 poäng för både kvalitativa och 

kvantitativa studier. Poänggränsen för bra kvalitet sattes vid 80 % = 24 poäng och för medel 

kvalité, vid 60 % = 18 poäng. Lägsta gräns för att tas med i studien sattes till 60 %. Artiklar 

som erhöll lägre sorterades bort då den vetenskapliga kvaliteten ansågs låg.  

 

Analys och tolkning av data 

Studiens resultat grundar sig på 23 stycken vetenskapliga artiklar som visas i tabell 2. Alla 

valda artiklar lästes av båda författarna för att minimera risken för missuppfattningar och 

feltolkningar. Artiklarna analyserades och tolkades av båda författarna utifrån studiens syfte 

och frågeställning. De sorterades sedan in under frågeställningar till denna studie med hjälp 

av sorteringsmallen (bilaga 3). 

 
Etiska aspekter 

Studiens design, systematiska litteraturstudie, föranledde inte någon etisk granskning. De 

vetenskapliga artiklarna som ingår i litteraturstudien har granskats objektivt och återges 

sanningsenligt.  
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Tabell 2 Artikelöversikt 
 

 
Ref nr 

 
Författare 

 
År 

 
Tidskrift 

 
Titel 

 
Nationalitet

 
Typ av 
studie/  
Design 
 

 
Urval 

 
Kvalitet 

 

18 

 
Bonnet C, 

et al. 

 
2001 

 
Patient 
Education and 
Counseling 42 
(sid. 159-164) 

 
Difficulies of 

diabetic patients 
in learning 
about their 

illness. 
 

 
Frankrike 

 
Kvantitativ 

 
Deskriptiv 

 

n = 138  

 
24 poäng 

Bra 
80 % 

 

19 

 
Holmström I, 

et al. 

 
2005 

 
Journal of 
Advanced 
Nursing 49 
(sid. 146-154) 
 

 
Missunderstand

ings about 
illness and 
treatment 

among patients 
with type 2 
diabetes. 

 

 
Sverige 

 
Kvalitativ 

 
Deskriptiv 

 

n = 18  

 
29 poäng 

Bra 
96 % 

 

20 

 
Thorne S, 

et al. 

 
2001 

 
Patient 
Education and 
Counseling 42 
(sid. 81-90) 
 
 

 
Health care 
professional 

support for self-
care 

management in 
chronic illness: 
insights from 

diabetes 
research. 

 

 
Canada 

 
Kvalitativ 

 
Deskriptiv 

 
 

 

n = 22  

 
19 poäng 

Medel 
63 % 

 

21 

 
Vijan S, et al. 

 
2004 

 
Diabetic 
Medicine 22 
(sid. 32-38) 

 
Barriers to 
following 

dietary 
recommendatio

ns in Type 2 
diabetes. 

 

 
USA 

 
Kvalitativ, 
Kvantitativ 

 
Deskriptiv 

 

 
1 n =  

4 + 197  

 
23 poäng 

Medel 
77 % 

18 poäng 
Medel  
60 % 

 

22 

 
Ahlgren SS 

et al. 

 
2004 

 
Quality of Life 
Research 13 
(sid. 819-832) 

 
Development of 

a preliminary 
diabetes dietary 
satidfaction and 

outcomes 
measure for 
patients with 

type 2 diabetes. 
 

 
USA 

 
Kvantitativ 

 
Deskriptiv 

 
 

 

n = 239  

 
29 poäng 

Bra 
97 % 

 

23 

 
Bruce D, et al. 

 

 
2003 

 
Journal of 

Diabetes and 
Its 

Complications 
17 (sid. 82-89) 

 
Diabetes 

education and 
knowledge in 
patients with 

type 2 diabetes 
from the 

community. 
The Fremantle 
Diabetes Study. 

 
England 

 
Kvantitativ 

 
Deskriptiv 

 

n = 1264  

 
18 poäng 

Medel 
60 % 
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24 

 
 

Sarkadi A, 
 et al. 

 
 

2001 

 
 

Patient 
Education and 
Counseling 44 
(sid. 129-139) 

 
 

Field test of a 
group education 

program for 
type 2 diabetes: 
measures and 
predictors of 
success on 

individual and 
group levels. 

 
 

 
 

Sverige 

 
 

Kvantitativ 
 

Deskriptiv 
 

 

n = 105  

 
 

26 poäng 
Bra 

87 % 

 

25 

 
Nebel I-T, 

 et al. 
 

 
2002 

 
Patient 

Education and 
Counseling 46 

(sid. 55-59) 

 
Evaluation of a 
computer based 

interactive 
diabetes 

education 
program 

designed to 
train the 

estimaton of the 
energy or 

carbohydrate 
contents of 

food. 
 

 
Tyskland 

 
Kvantitativ 

 
Deskriptiv 

 

 

n = 126  

 
18 poäng 

Medel 
60 % 

 

26 

 
Heller S. 

 
2004 

 
Diabetes 

Research and 
Clinical 

Practice 65 
(sid. 23-27) 

 
Weight gain 

during insulin 
therapy in 

patients with 
type 2 diabetes 

mellitus. 
 
 

 
England 

 
Kvantitativ 

 
Deskriptiv 

 

 

n = 319  

 
22 poäng 

Medel 
73 % 

 

27 

 
 

Tudor-Locke, 
C, et al. 

 
 

2002 

 
 

Patient 
Education and 
Counseling 47 

(sid. 23-28) 

 
 

Preleminary 
outcome 

evaluation of 
the First Step 
Program: a 

daily physical 
activity 

intervention for 
individuals with 
type 2 diabetes. 

 
 

 
 

Canada 

 
 

Kvalitativ 
 

Kvasi- 
Experimentell 

 

 

 

n = 9  

 
 

23 poäng 
Medel 
77 % 

 

28 

 
Cooper H, 

 et al. 

 
2003 

 
Patient 

Education and 
Counseling 51 

(sid. 45-52) 

 
Using 

combined 
research 

methods for 
exploring 

diabetes patient 
education. 

 

 
England 

 
Kvantitativ 

 
RCT* 

Explorativ 

 

n = 89  

 
20 poäng 

Medel 
67 % 

 

29 

 
Tankova T,  

et al. 

 
2001 

 
Patient 

Education and 
Counseling 43 
(sid. 139-145) 

 
Education of 

diabetic patients 
– a one year 
experience. 

 

 
Bulgarien 

 
Kvantitativ 

 
Explorativ 

 

n = 201  

 
27 poäng 

Bra 
90 % 
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30 

 
Gæde P, et al. 

 
2000 

 
Diabetic 

Medecine 18 
(sid. 104-108) 

 
Limited impact 

of lifestyle 
education in 
patients with 

Type 2 diabetes 
mellitus and 

microalbuminur
ia: results from 
a randomized 
intervention 

study. 
 

 
Danmark 

 
Kvantitativ 

 
RCT 

Explorativ 
 

 

n = 80  

 
19 poäng 

Medel 
63 % 

 

31 

 
Pelicand J, 

 et al. 
 

 
2005 

 
Patient 

Education and 
Counseling 

 
A therapeutic 

education 
programme for 

diabetic 
children: 

recreational, 
creative 

methods, and 
use of puppets. 

 

 
Belgien/ 
Frankrike 

 
Kvalitativ 

 
Explorativ 

 

n = 14  

 
18 poäng 

Medel 
60 % 

 

32 

 
Williams G, 

 et al. 
 

 
2005 

 
Patient 

Education and 
Counseling 56 

(sid. 28-34) 

 
Promoting 
glycemic 

control through 
diabetes self-
management: 
evaluating a 

patient 
activation 

intervention. 
 

 
USA 

 
Kvantitativ 

 
RCT 

 
 

 

n = 232  

 
23 poäng 

Medel 
77 % 

 

33 

 
Keers JC, 

 et al. 
 

 
2004 

 
Patient 

Education and 
Counseling 

 
One-year 
follow-up 
effects of 
diabetes 

rehabilitation 
for patients with 
prolonged self-
management 
difficulties. 

 

 
Nederländerna 

 
Kvantitativ 

 
RCT 

Explorativ 

 

n = 154  

 
24 poäng 

Bra 
80 % 

 

34 

 
Bruttomesso 

D, et al. 

 
2003 

 
Patient 

Education and 
Counseling 51 

(sid. 29-37) 

 
The use of 
degrees of 
certainty to 

evaluate 
knowledge. 

 
 

 
Italien 

 
Kvalitativ 

 
 

 

n = 39  

 
22 poäng 

Medel 
73 % 

 

35 

 
Holmström I, 

et al. 

 
2003 

 
Patient 

Education and 
Counseling 51 

(sid. 53-58) 

 
Swedish health 

care 
professionals´ 

diverse 
understandings 
of diabetes care. 

 
Sverige 

 
Kvalitativ 

 
Fenomeno 

grafisk 
analys 

 

n = 20  

 
18 poäng 

Medel 
60 % 

 

36 

 
Tankova T, 

 et al. 
 

 
2004 

 
Patient 

Education and 
Counseling 53 
(sid. 285-290) 

 
Education and 

quality of life in 
diabetic patients 

 
Bulgarien 

 
Kvantitativ 

 
 

 

n = 319  

 
22 poäng 

Medel 
73 % 
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37 

 
Staniszewska 

S, et al 

 
2004 

 
Patient 

Education and 
Counseling 55 
(sid. 185-192) 

 

 
Patients 

evaluation of 
their health 

care: the 
expression of 

negative 
evaluation and 
role of adaptive 

strategies 
 

 
England 

 
Kvalitativ 

 
Deskriptiv 

 

 

n = 41  

 
25 poäng 

Bra 
83 % 

 

38 

 
Karlsen B, 

 et al. 
 

 
2004 

 
Patient 

Education and 
Counseling 53 
(sid. 299-308) 

 
Effects of a 
group-based 
counseling 

programme on 
diabetes-related 
stress, coping, 
psycological 

well-being and 
metabolic 

control in adults 
with type 1 or 

type 2 diabetes. 
 

 
Norge 

 
Kvantitativ 

 
Kvasi 

Experimentell 

 

n = 63  

 
23 poäng 

Medel 
77 % 

 

39 

 
Leeseberg L, 

et al. 
 

 
2001 

 
Journal of 
Advanced 
Nursing 35 

(sid. 365-372) 

 
Expanding the 

enablement 
framework and 

testing an 
evaluative 

instrument for 
diabetes patient 

education. 
 

 
Canada 

 
Kvalitativ, 
Kvantitativ 

 
 

 

n = 14 

+ 

n = 16 

= 

n = 30  

 
25 poäng 

Bra 
83 % 

 

40 

 
Sarkadi A, 

 et al. 

 
2004 

 
Patient 

Education and 
Counseling 53 
(sid. 291-298) 

 
 

 
Experience-
based group 
education in 

Type 2 diabetes 
A randomised 

controlled trial. 
 

 
Sverige 

 
Kvantitativ 

 
RCT 

 

 

n = 77  

 
27 poäng 

Bra 
90 % 

 
* RCT, Randomized controlled trials (randomiserade kontroll studier). 
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RESULTAT  
 
Kost i samband med diabetes 

En fransk studie visade att patienterna förstod vad de skulle undvika att äta och vad de ska 

äta men att de hade svårigheter med att variera kosten. Patienterna hade svårt att fullfölja 

dieten, det var lätt att återgå till gamla matvanor (18). 
 

Enligt en svensk studie så finns det många missförstånd om kost och måltidssammansättning. 

Kost bör vara välbalanserad med fiber, frukt och grönsaker. Socker och fett bör reduceras. 

Det vanligaste var att patienterna inte förstod vad som påverkar blodsockernivån i 

kostsammansättningen. Många patienter fick också olika uppgifter om kost av olika 

vårdpersonal. Vissa dietister sa att dieten måste följas till punkt och pricka medan andra sa att 

det inte var så noga. Nästan alla patienter i undersökningen visste att det var viktigt för 

överviktiga att gå ned i vikt för att hålla blodsockernivån jämn. Det innebär att minska 

portionerna och fettintaget. Den kunskapen var så hårt rotad att de trodde att de var tvungna 

att utesluta fett från kosten. De hade ingen aning om att det var kolhydraterna till exempel 

bröd, som gav blodsockerstegring oavsett om smörgåsen var med eller utan smör .Vissa var 

rädda för att få för lågt blodsocker och komma i koma om de minskade på sina portioner eller 

ändrade sina matvanor. Att det gick att reducera insulinmängden i samband med koständring 

hade patienterna inte räknat ut, de trodde att de var tvungna att följa den ordination de fått. 

En annan trodde att det gick att ”neutralisera” sockerintag med att äta något salt (19). 

 

En Kanadensisk studie visade att utvecklingen till att förstå hur kosten och dess 

sammansättning, tillsammans med hur insulinet påverkar kroppen tar år att lära sig. Vissa 

patienter upplevde stora problem med att följa en strikt diet där maten skulle vägas och 

mätas. Detta orsakade stress som leder till att de helt och hållet lät bli att följa kostråden (20).  

 

En kvantitativ amerikansk studie har undersökt hur patienterna upplevde sin behandling och 

diet. De svarade på frågeformulär och fick ange missnöje eller tillfredsställelse på en 

sjugradig skala. Därefter gjordes en gradering på hur påfrestande de olika 

behandlingsformerna var för patienterna. Det visade att en strikt diet upplevdes lika negativt 

som att behöva ta insulininjektioner två gånger dagligen. Beroende på ålder så hade 

patienterna olika svårt att anpassa sig även till en moderat diet. Patienterna som bara var 
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kostbehandlade var mer benägen att fuska med dieten, medan insulinbehandlade patienter 

både skötte medicineringen och följde dieten som de fått rekommenderad (21).  

Orsaker till att det var svårt att följa dieten var: kostnad, portionsstorlek, dålig support från 

familj och vänner, försämrad livskvalitet på grund av att inte kunna leva som tidigare. Vissa 

blev förvirrade av allt som skulle följas och blandade ihop allt, och andra tyckte att det var 

svårt på semestrar och vid speciella högtider (21). 

 

I den här amerikanska studien har forskarna tagit reda på hur nöjda eller missnöjda patienter 

med diabetes var med sin kostplan och hur den karakteriseras. De vill också se vilka hinder 

som fanns för att följa dieten. Sedan undersöktes hur tillfredsställande de olika 

behandlingsformerna var. De flesta deltagarna i studien var nöjda med att ha en kostplan, 

med förslag på maträtter och sammansättningar av livsmedel. De fick också hjälp med 

portionsstorlek via kostplanen, vilket hjälpte till att hålla vikten. Det som deltagarna i studien 

var minst nöjda med var sin egen förmåga att hålla sig till kostplanen. Det upplevdes ibland 

svårt att avstå från sötsaker, minska fettintaget och att läsa innehållsförteckningen på 

livsmedel och att handla mat med lågt glykemiskt index (22). 

 

En studie från England har visat att äldre personer i mindre omfattning deltar i utbildning. De 

ansåg inte att var viktigt att lära sig betydelsen av koständring. De hade också svårare att 

mäta sitt blodsocker och anpassa sin medicinering (23).  

 

En svensk studie visade att patienter som var överviktiga hade svårare att kontrollera sitt 

blodsocker och HbA1c. Överviktiga patienter behövde längre patientutbildning och 

uppföljning över en längre period för att kunna hantera sin egenvård. Studien påvisade också 

att det kan finnas samband mellan ensamhet, kost, egenvård och sociala relationer (24). 

 

Målet med en tysk studien var att utforma ett databaserat kostprogram. Det skulle vara 

individuellt anpassat till patienten så att var och en kunde följa sin matsedel och samtidigt 

lära sig hur kroppen fungerade och vilken mat som var bäst för just diabetiker. Studien visade 

att samtliga deltagare kände att de fick bättre kunskap om hur kolhydrater, fett och proteiner 

påverkade kroppen. Vissa var dock tveksamma till att använda datorn som 

utbildningsprogram för de tyckte att det var för krångligt. De flesta tyckte att 

datorprogrammet var ett bra komplement till den ”vanliga” diabetesutbildningen de fått i 

samband med besök hos diabetessköterska eller dietist (25). 
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Enligt den engelska studien gjord av Simon Heller, var patienter som fått eller var i riskzonen 

för att få diabetes typ 2, överviktiga. Med de kostråd de fått borde de gå ned i vikt, men 

rädslan för att få för lågt blodsocker och komma i koma gjorde att patienterna åt mer för ”att 

vara på den säkra sidan”. Vilket gjorde att de istället gick upp i vikt och deras 

blodsockervärden försämrades (26).   

 

 

 

Motion i samband med diabetes 

Ett försök har gjorts i Canada med promenader i grupp för diabetiker. De skulle promenera 20 

minuter/gång, tre gånger i veckan och de använde stegräknare. Effekterna blev att konditionen 

förbättrades och midjemåttet minskade. För att öka insulinkänsligheten i vävnaderna behövs 

bara lite ökad fysik aktivitet. Det räcker med promenad i 20 minuter per gång. Viktigt är att 

det sker regelbundet. Vilopulsen och blodtrycket sjönk under studiens gång och 

förbättringarna kvarstod vid uppföljningstillfället. Deltagarna i studien fortsatte med sina 

promenader efter att stegräknarna lämnats in, för de hade fått en ny vana som förbättrade 

deras livskvalitet och hälsa (27). 

 

Patienterna i en svensk studie visste att motion var bra för deras sjukdom. Hur de skulle ha 

nytta av motionen var däremot oklart. Trots att vissa hade noterat att deras blodsocker var 

lägre de dagar de hade motionerat så drog de inte slutsatsen att det var på grund av just 

motionen, utan trodde att det hade andra orsaker. Andra kände en stress av att veta att de 

borde motionera men ansåg inte att det fanns tid och det gjorde att de hade skuldkänslor och 

blev ännu mer omotiverade att träna (19). 

 

 I en fransk studie fick patienterna ta del av motionsprogram, både för att hålla blodsockret 

på en jämn nivå men också för att förhindra följdsjukdomar. Patienterna hade svårt att förstå 

och se sambandet mellan brist på fysisk aktivitet och följdsjukdomar till exempel 

cirkulationsrubbningar i fötterna (18). 

 

En engelsk studie visade att det fanns skillnad i motionsvanor hos diabetikerna. Jämfört med 

kontrollgruppen så motionerade utbildningsgruppen mer än kontrollgruppen, det var också 

stor individuell variation i motionsvanor i alla grupper (28). 
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Patientutbildningen för diabetiker  
En studie gjord i Sverige visade att målet med patientutbildning var att ta vara på patientens 

egna erfarenheter och upplevelser som blir en grund att börja utbildningen från. Det är en 

nödvändig grund att utgå ifrån, för att kunna stötta patienten med sina behov (24). 

 

Utbildningen i Canada sker hos experter som lär ut egenvård, såsom kosthållning, motion 

och blodsockermätning. Det finns brister i utbildningen då patienterna får lära sig att 

kontrollera och följa mätvärden i högre utsträckning än att lära sig att tyda kroppens signaler 

(20). 

 

Typ 2 diabetes är en sjukdom som kräver att behandlingen korrigeras efter livsstil och att 

vanor ändras. De engelska patienterna, i studien gjord av Tankova, Dakovska och Koev, 

menade att det var skillnader mellan hur det fungerade enligt utbildningen och i ”verkliga 

livet”. Patienterna kände i flera fall att vårdpersonalen saknade utbildning för att underlätta 

behandlingen när HbA1c värdena ändrades (28). 

 

I en bulgarisk studie har 201 patienter fått en 5-dagars utbildning som följdes upp med en 

heldag efter 6 månader och ytterligare en heldag efter ett år. Trots att diabetikerna hade haft 

sjukdomen under en längre tid, var den utbildning de fått rent tekniskt, att kunna ge sig själv 

insulin och att kunna mäta sitt blodsocker. I den utbildningen de fick i studien, ingick att lära 

sig vad diabetes är. De fick också utbildning om olika behandlingar, kunskap om 

hypoglykemi, vad man gör när man är sjuk och information komplikationer. Vidare ingick 

praktiska övningar för egenkontroll av blodsockervärde, injektionsteknik, matlagning, 

sammansättning av måltider och fysisk aktivitet. Utbildningsprogrammet leddes av läkare, 

sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Varje grupp bestod av 6-8 deltagare, 

vilket gjorde att alla var deltagande och kunde vara med i diskussioner och praktiska 

övningar. Alla deltagare fick skriftligt material med sig hem efter varje lektion (29). 

 

En dansk studie har tittat på effekten av intensiv utbildning om livsstilsförändringar (diet, 

motion och rökning), jämfört med en kontrollgrupp som fick den vanliga utbildningen.  

Gruppen som fick intensivutbildningen fick flera föreläsningar, enskilda samtal och praktiska 

övningar när det gällde matlagning. Senare under utbildningen involverades familjen, som 

också fick föreläsningar, enskilda samtal med dietist, tillsammans med patienten och även 
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praktiska matlagningsövningar. De fick lära sig vilken sorts fett som var bra, hur de skulle 

läsa innehållsförteckningar och hur mycket kolhydrater som var bra att äta. Senare minskades 

portionsstorleken och till sist introducerades andra livsmedel än patienten vanligen åt. 

Förutom kostförändringen skulle patienterna minska rökningen (för rökarna) och motionera 

30 minuter fem gånger i veckan. Resultatet visade att både HbA1c och fasteglukosvärdet 

sjönk, liksom kolesterolvärdet, men det var ingen större förändring av vikten (30). 

 

En fransk/belgisk studie beskriver utbildning av barn med diabetes i samband med ett 

sommarläger under tre veckor. Barnen delades upp i två grupper med fyra flickor och tre 

pojkar i varje. Utbildningen skedde varannan dag och var lika för båda grupperna sånär som 

på att grupp ett fick ha dockor. Barnen som hade dockorna som leksaker. Barnen blev 

intervjuade innan programmet startade om hur de kände sig inför sin sjukdom och vilka 

problem de hade. När utbildningen var klar var det ingen större skillnad mellan de båda 

grupperna, utan skillnaderna var mer individuella. Den lilla skillnaden som fanns var att 

barnen som hade dockor kunde uttrycka sina känslor om sjukdomen, både negativa och 

positiva, något tydligare. Gruppen utan dockor berättade bara om de negativa upplevelserna. 

Författarna till studien kom fram till att barnen som haft tillgång till dockor hade använt dem 

för att bearbeta sin egen sjukdom. De hade lekt att de tagit prover, gett insulin och informerat 

och förmanat dockorna (31). 

 

I en studie från USA jämförs två olika utbildningsformer den ena var av föredrags typ där 

patienten lyssnar och får information och i den andra formen är patienten aktiv och deltar i 

matlagningsgrupp, motionsgrupp, praktisk övning i blodsockermätning och medicinering. Vid 

den första uppföljningen efter sex månader är skillnaden mellan de båda gruppernas HbA1c 

ganska stor. Gruppen som fått praktiska övningar hade förbättrat sitt värde mer. Vid nästa 

uppföljning efter ett år var skillnaderna inte lika stora. Gruppen som fått praktisk utbildning 

hade försämrat sitt HbA1c värde, medan gruppen som bara fått föreläsning stod kvar på 

samma nivå. Vid den sista uppföljningen efter två år var skillnaderna större igen, då gruppen 

som bara fått föreläsning hade försämrat sina värden något och gruppen som fått både 

föreläsning och praktisk övning hade förbättrat sina värden. Studien som gjordes i två olika 

utbildningsformer, visar ingens skillnad mellan föreläsningsgruppens och den aktiva gruppens 

HbA1c. Däremot visade studien stor skillnad i hur aktiva och intresserade patienterna var i sin 

egenvård (32). 
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I en studie är gjord med holländska diabetespatienter, hade patienterna problem med att sköta 

sin diabetes och erbjöds en utbildning i fyra etapper. Inledningsvis mättes HbA1c och 

patienterna fick fylla i ett frågeformulär som handlade om hälsorelaterad livskvalitet  

(HR-QoL). Studien visade att patienternas HbA1c förbättrades avsevärt under de första sex 

månaderna i utbildningen, medan de följande månaderna som studierna pågick sågs inte 

några ytterligare förbättringar i patienternas HbA1c. Samtliga förbättrade sin livskvalitet, det 

inkluderade egenvård, social umgänge, psykisk och fysisk hälsa (33).  

 

En studie från England visar att äldre patienter har svårare att få och tillgodogöra sig 

utbildning av dietist eller diabetessköterska. Patienter med annan etnisk bakgrund har också 

svårare att tillgodogöra sig utbildningen (23). 

Enligt en studie gjord i Italien är målet med patientutbildningen att hjälpa patienten att 

upprätthålla en harmoni i det vardagliga liv, och att lära sig att leva ett normalt med sin 

sjukdom (34). 

 

En svensk studie visar att det är viktigt att den som bedriver patientutbildningen lägger fokus 

på den enskilde patienten, så att den kan utgå från sin egen nivå (35). 

Studien från England, där utbildningen korrigerades efter patienternas förutsättningar, visade 

att en längre patientutbildning som hjälper och stödjer patienten under flera år, ger värdefulla 

resultat för patienters egenvård. Patienternas blodsocker- och blodfetts värden förbättras (28). 

 

 

 

 
Vad patienterna lärt sig i utbildningen om diabetes  

Problemet med patientutbildning är, enligt en studie från Bulgarien, brist på uppföljning. 

Vanligen görs endast halvårskontroller av blodsockervärde, HbA1c, puls, blodtryck och vikt. 

Det som behövs är utbildningsdagar någon gång per år där kost, motion och egenvård 

diskuteras, för att behålla motivationen som i sin tur leder till minskad risk för följdsjukdomar 

(36).  

 



20

Många studier är gjorda för att se effekten av den teoretiska delen av patientutbildningen det 

vill säga: blodsockermätning. Färre studier undersöker den praktiska delen, om patienten kan 

hantera/behandla blodsockret, och förstå varför (23, 33, 34, 36, 37). 

 

En studie från Norge visar att det är viktigt att patientutbildningen lyfter fram både de 

psykiska faktorerna i egenvården hos dessa patienter. Sambandet mellan psykiska och fysiska 

faktorer gör att patienten kan ha lättare att acceptera sin nya livssituation (38). 

 

Diabetespatienter i Canada valde att gå en utbildning för att kunna lära sig mer om sin 

sjukdom och hur de skulle kunna hantera sin livssituation med de nya förutsättningarna. 

Alla deltagarna i den här studien tyckte att det var bra med utbildningsgrupper, men de 

önskade att grupperna var mindre och att det fanns mer tid för individuell utbildning och att 

varje utbildningstillfälle varade längre tid (39). 

 

Patienterna i en utbildningsgrupp från Bulgarien, blev kallade till en uppföljnings dag först 

efter 6 månader och sedan ett år, med repetition av vad de lärt sig under 5-dagarskursen. 

Därefter diskuterades problem de haft under tiden efter utbildningen och vilka förbättringar 

som skulle kunna genomföras. Därefter gjordes standardtester av diabetikerna, (HbA1c, 

blodsockerkurva, vikt, puls och blodtryck) de fick svara på frågor om livsstilsförändringar, 

livskvalitet och kunskapsfrågor om diabetes. Utvärderingen visade att patienternas HbA1c 

hade förbättrats efter utbildningen och att förbättringen fortsatte efter uppföljningstillfällena. 

Det samma gällde den upplevda hälsan, samtliga upplevde höjd livskvalitet, mindre ångest 

och oro. De hade fått ökad energi och välbefinnande. Bara på en punkt kunde ingen markant 

förändring noteras, och det var patienternas BMI som var ungefär lika före och efter 

utbildningen (29). 

 

Tankova et al, gjorde en studie bland engelska patienter som haft diabetes under en längre 

tid. De hade fått utbildning i inledningsskedet av sin sjukdom, men de saknade en 

uppföljning. Patienterna som valde att delta i studien fick under studiens gång en utbildning 

som sedan följdes upp. I patientgruppen som fick utbildning hade 53 % sänkt sitt HbA1c 

efter sex månader. Detta kan jämföras med kontrollgruppen där endast 17 % sänkte HbA1c 

nivån. När samma tester upprepades ett år efter utbildningen hade dock resultatet försämrats i 

båda grupperna men i något högre grad i utbildningsgruppen. Detta skulle tyda på att det är 
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viktigt med utbildning och uppföljning samt påbyggnad på den utbildning patienterna får från 

början. En förändring i livsstil kräver också förändring av behandlingen för att patienten ska 

må så bra som möjligt med sin kroniska sjukdom. Under tiden som studien pågick kände  

71 % av patienterna i utbildningsgruppen att de förstod sin sjukdom bättre och kunde anpassa 

sitt liv efter sjukdomen. Även i kontrollgruppen som inte fick någon extra utbildning 

upplevde 52 % att de hade bättre kontroll på sin sjukdom (28). 

 

I en fransk/belgisk studie gjordes uppföljning av barnens kunskaper om diabetes efter 

avslutad utbildning. Utbildningen skedde i samband ett sommarläger för barn med diabetes. 

Alla barnen hade lärt sig att kontrollera sitt blodsocker med hjälp av urinprov eller blodprov. 

Nästan alla barnen förstod vad sjukdomen berodde på och alla kunde ta sitt insulin själva. 

Barnens attityd och förmåga att hantera sin sjukdom ökade under utbildningens gång. 

Däremot ingick ingen uppföljning för att se om de positiva förändringarna var bestående 

(31). 

 

I en svensk studie fick diabetespatienter utbildning om diabetes och egenvård.  Från studiens 

början mättes HbA1c och efter 6, 12 och 24 månader gjordes det en uppföljning. Deltagarna 

fick fylla i ett frågeformulär vid varje uppföljnings tillfälle. Forskarna fann då att deltagarnas 

HbA1c sjunkit avsevärt under utbildningstiden och patienterna blev mer trygga i sin kunskap 

om egenvård och behandling. Eftersom få studier gjorts som sträcker sig längre än 

sexmånader, visade den här studien att ju längre tid utbildningen pågår desto bättre resultat 

(40). 

 

Enligt en kanadensisk studie behövs större engagemang av hälso- och sjukvårdspersonalen 

med uppföljningar och diskussioner som patienterna kan förstå och relatera till, för att nå 

önskat resultat av egenvårdsutbildningen (20). 
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DISKUSSION 
Sammanfattning av resultat. 

Alla artiklar som uppsatsförfattarna har läst belyser problematik kring diabetes. Artiklarna 

handlar om egenvård, kost och motion, hur utbildningen bedrivs och vad uppföljningarna 

visar. Artiklarna tar också upp problem med hur utbildningen uppfattas och hur den 

förvärvade kunskapen anpassas till patienternas dagliga liv. Alla patienter som deltagit i 

studierna har under tiden studien pågått fått utbildning om diabetes och egenvård. Resultaten 

varierade beroende på utbildningens omfattning angående metod och antalet 

utbildningstillfällen. Antalet uppföljningstillfällen påverkade det slutliga resultatet av vad 

patientutbildningen gett. Grunden till att patientutbildningen ska bli så bra som möjligt för 

den enskilde patienten är trots allt patientens egen inställning till att lära sig att ta hand om sin 

situation. Personalen som ska förmedla kunskapen måste anpassa utbildningen till patientens 

behov. Vissa faktorer, som utbildning för anhöriga, kunde underlätta egenvården för 

patienten.  

 

 
Kost och motion i samband med diabetes 

Studier visade att utvecklingen till att förstå hur kosten och dess sammansättning, 

tillsammans med hur insulinet påverkar kroppen tar år att lära sig. Vissa patienter upplevde 

stora problem med att följa en strikt diet där maten måste vägas och mätas. Detta orsakade 

stress som ledde till att de helt och struntade i att följa kostråden. Det som var avgörande för 

en god kontroll av blodsockernivån var regelbundna måltider, korrekt sammansatta måltider, 

regelbunden motion, regelbundna vanor och en riktig medicinering (20, 40). 

 

Kosten bör vara välbalanserad med fiber, frukt och grönsaker. Socker och fett bör reduceras 

(7). Eftersom levnadsvanorna spelar en stor och viktig roll vid diabetes har mat, övervikt och 

mycket stillasittande betydelse för uppkomsten av sjukdomen. Kunskapen om att tillaga 

fiberrik och energifattig snabbmat är alternativ till gamla tiders långkok (9). 

Uppsatsförfattarna tror att dagens stressade människor inte anser sig ha tid med. Ökad 

kostundervisning för skolbarn och för diabetespatienter kan vara en hjälpande faktor i arbetet 

med att förhindra eller fördröja utvecklingen av diabetes. För de redan insjuknade blir 

kostkunskapen ett bra hjälpmedel i egenvården. 
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Äldre patienterna har svårare att förändra sina kostvanor. De har också svårare att mäta sitt 

blodsocker och anpassa sin medicinering (23).  

Uppsatsförfattarna anser att det kan ha sina förklaringar i att med stigande ålder blir det 

svårare att ta till sig information, kanske tar det emot att förändra saker som fungerat bra i 

många år tidigare. Kanske har patienterna svårt att förflytta sig till utbildningstillfällena, de 

kanske inte kör bil längre och har svårigheter att gå. De kan också ha andra sjukdomar som 

gör det svårt att tillgodogöra sig information till exempel nedsatt hörsel och syn. 

 

Det är viktigt att motionera regelbundet för att öka blodcirkulationen och öka muskelmassan, 

som hjälper till att hålla blodsockret på en jämn nivå. Det som är mest viktigt är att motionen 

sker regelbundet. Om patienten ska gå ner i vikt krävs ca 60 minuters fysisk aktivitet/dag, det 

inkluderar promenad till och från hemmet, dessutom krävs någon form av styrketräning. Att 

börja röra på sig så mycket varje dag kan vara svårt att genomföra, men kan bli lättare om 

hela familjen deltar i aktiviteten eller om patienten i patientgrupp eller tillsammans med 

vänner börjar med någon idrott. För att lyckas med att bibehålla den ”nya” motionsvanan är 

det av betydelse att patienten verkligen gör något han/hon är road av, annars är risken stor att 

de bara slutar. Tycker man till exempel om dans eller aerobics så är ju det att föredra istället 

för tyngdlyftning (40).   

 

Försöket som gjordes i Canada med dagliga promenader i grupp för diabetiker visade att 

konditionen förbättrades och midjemåttet minskade. Vilopuls och blodtryck sjönk under 

studiens gång och förbättringarna kvarstod vid uppföljningstillfället. Deltagarna i studien 

fortsatte med sina promenader efter att studien avslutats, de hade fått en ny vana som 

förbättrade deras livskvalitet och hälsa (27).  

Uppsatsförfattarna anser att det inte behövs så stora ansträngningar för att nå positiva 

resultat. Patienterna tror sannolikt att nivån på motionen måste vara högre än de anser sig 

klara av, därför blir motionen en stressfaktor och ett hinder i egenvårdsarbetet. Korta 

promenader varannan dag låter mindre ansträngande än att motionera eller träna varannan 

dag. Ordval kan ha betydelse för hur patienterna tillgodogör sig undervisningen som ges. 

 

Kunskapen om kost och motion är viktig för patienter som har drabbats av diabetes. För att 

öka insulinkänsligheten i vävnaderna behövs bara lite ökad fysik aktivitet. För att förebygga 

komplikationer av diabetes, krävs förändringar i kost- och motionsvanor. Små förändringar, 

som att promenera 20 – 30 minuter dagligen och utesluta godis och läsk under vardagar kan 
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var det lilla som krävs. Dessa förändringar kan leda till att patienter i riskzon för att utveckla 

diabetes kan förhindra eller fördröja insjuknandet (8). 

 Uppsatsförfattarna har funnit att både de kvantitativa och kvalitativa studierna visar liknande 

resultat. Många missförstånd förekommer i samband med kost och egenvård. Patienterna 

klarar av att mäta sitt blodsocker men förstår inte hur de ska anpassa sin livsstil till 

mätvärdena. I samtliga studier följer patienterna kost- och motionsrekommendationerna under 

tiden studierna pågår. Studierna pågår under en kort period och hur patienterna klarar sin 

egenvård under längre tid framkommer inte. 

 

 

 
 
Patientutbildningen och uppföljning  

I Sverige finns nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus. I 

behandlingen läggs tyngdpunkten på att patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen ska 

bilda ett team. Där patientutbildningen ges ska patienten vara i centrum och få stöd och 

handledning. Patienten ska själv ha kontroll på sin situation och klara sin behandling och 

egenvård. Utbildningen ska ge kunskap och trygghet och patienten bör ha tillgång till ett 

vårdteam bestående av läkare, diabetessjuksköterska i samarbete med dietist och fotterapeut. 

Kontakt med kurator och psykolog ska också vara möjlig. Ett nära samarbete ska finnas med 

specialister inom områden där patienten kan tänkas få komplikationer. Utarbetade strategier 

finns för att patienter med diabetes ska få en bra och individuell utbildning (40). 

Uppsatsförfattarna menar att det går att undvika liknande missförstånd är genom att 

patientutbildningen utformas individuellt, och anpassas efter patientens resurser och behov.  

En viktig del i patentutbildningen är uppföljningen, patienterna behöver påminnelse, 

uppmuntran och bekräftelse av att ansträngningarna gällande livsstilsförändringar ger önskat 

resultat.  

 

För att nå resultat av behandlingen med insulin krävs livsstilsförändring, beteendeförändring, 

näringslära och motion. Det kan också innefatta gruppterapi och motivationsövningar (8). 

Uppsatsförfattarna har funnit att det kan vara svårt att nå fram till den enskilde patienten med 

information och stöd i svåra situationer, som patienten befinner sig i, då denne måste ändra 

sin livsstil.  För att uppnå långsiktiga resultat är det viktigt att patientutbildningen sker under 

en längre tidsperiod med uppföljningar.  
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Det vanligaste är att patienterna inte förstår vad som påverkar blodsockernivån. Många 

patienter har fått olika uppgifter av olika vårdpersonal. Vissa har sagt att riktlinjerna måste 

följas till punkt och pricka medan andra har påstått att det inte är så noga. 

Nästan alla patienter i undersökningen visste att syftet med utbildningen var att hålla 

blodsockernivån jämn. Vissa var rädda för att få för lågt blodsocker och komma i koma om 

de minskade på sina portioner eller ändrade sina matvanor. Att det gick att reducera 

insulinmängden i samband med koständring hade patienterna inte räknat ut, de trodde att de 

var tvungna att följa den ordination de fått (19). Uppsatsförfattarna anser att det viktigt att 

patientutbildningen utformas individuellt, och anpassas efter patientens resurser och behov 

för att undvika liknande missförstånd.  

 

För att nå resultat av behandlingen med insulin krävs livsstilsförändring, beteendeförändring, 

näringslära och motion. Det kan också innefatta gruppterapi och motivationsövningar För att 

uppnå långsiktiga resultat är det viktigt att patientutbildningen sker under en längre tidsperiod 

med uppföljningar (8).  

 

I en svensk studie fick diabetespatienter utbildning om diabetes och egenvård.  Studiens 

början mättes HbA1c. Efter 6, 12 och 24 månader gjordes en uppföljning. Deltagarna fick 

fylla i ett frågeformulär vid varje uppföljnings tillfälle. Forskarna fann då att deltagarnas 

HbA1c sjunkit avsevärt under utbildningstiden och patienterna blev mer trygga i sin kunskap 

om egenvård och behandling (40).  Få studier sträcker sig längre än sexmånader och under 

den tiden förkommer endast uppföljning av den utbildning som deltagande patienter fått. 

Uppsatsförfattarna anser att problemet med patientutbildning är att det knappast förekommer 

någon uppföljning. Vanligen sker halvårskontroller där endast mätvärden kontrolleras. 

Flertalet av patienterna vet att halvårskontrollerna är viktiga, men tar inte till sig den 

informationen som mätvärdena ger. De har svårt att anpassa provsvaren till sitt dagliga liv. 

Som blivande sjuksköterskor är sådan kunskap viktig att bära med sig, då vi i yrkesutövandet 

kan påverka och stötta patienterna till en bättre livskvalitet. 

 

En studie gjord i Sverige visade att målet med patientutbildning bör vara att ta vara på 

patientens egna erfarenheter och upplevelser som grund till utbildningen. Det är nödvändigt 

att känna till bakgrunden för att kunna stötta patienten med alla olika behov. Alla 
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patientutbildningar ser olika ut med olika teorier, design och mål. Många patientutbildningar 

är fortfarande på teststadiet (24).  

Uppsatsförfattarna har funnit att både de kvantitativa och kvalitativa studierna visar liknande 

resultat. Det framgår att det är svårt att förändra sina vanor och att det behövs mycket stöd 

och stöttning. Det har varit svårt att finna någon generell uppföljning av patientundervisning 

annat än den som förekommer i samband med de studier som görs. Då får patienten en 

utbildning enligt den metod forskarna tror är bäst lämpad och sedan görs en uppföljning. Hur 

resultatet blir i längden framgår inte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Metoddiskussion  

I denna systematiska litteraturstudie har engelskspråkig litteratur använts. Litteraturen har 

lästs av båda författarna, översatts, granskats och bedömts för att undvika feltolkningar och 

missförstånd. Arbetet har varit tidskrävande. Författarna har försökt hålla sig objektiv till 

litteraturen och är medvetna om risken för feltolkningar.  

 

 

Studien började med en litteratursökning via databaser. Antal träffar redovisas i tabell 1. Om 

kombinationerna av sökord gav mer än 100 träffar lades ytterligare sökord till för att göra 

sökningen mer hanterbar. Om antalet träffar ändå blev för stort valdes inga artiklar från den 

sökningen., på grund av att uppsatsförfattarna ansåg tiden otillräcklig för att läsa igenom alla 

artiklar för att därefter sorterad dem. Sökningen av litteratur gjordes i flera omgångar och 

författarna har sökt litteratur genom referenslistor i artiklar som enligt granskningsmallen höll 

hög kvalitet. Artiklar äldre än fem år valdes bort, då innehållet ansågs vara inaktuellt för att 

kunskapen om patientutbildningen har utvecklats. Urvalet gjordes genom att artiklarnas 

rubriker lästes först. Därefter läses abstract för ett nytt urval av artiklarna, som skulle 

innehålla ett relevant innehåll utifrån vårt syfte och frågeställning. Därefter lästes hela artiklar 

och utifrån artiklarnas innehåll valdes det slutliga antalet. Studien baseras på 23 vetenskapliga 

artiklar, 16 från databassökning och 7 från referenslistor av valda artiklar (tabell 1). 
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De vetenskapliga artiklar som använts till resultatet har kritiskt granskats och poängsatts 

enligt mall (bilaga 1-2). Föreliggande litteraturstudie bygger på både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar från vetenskapliga tidskrifter.  

 

Det har visat sig svår att finna svar på frågeställning nr 4 i artiklarna. Uppsatsförfattarna 

anser att är en svaghet i litteraturstudien. Uppföljningen som sker avser endast den utbildning 

patienterna får under den tid studien pågår, vad som erbjuds patienterna fortsättningsvis 

framkommer inte. Det framkommer inte från artiklarna vilken form av utbildning och 

uppföljning patienterna fått innan de deltog i de olika studierna. 

 

I litteraturstudien har både kvalitativa och kvantitativa studier används, vilket innebär en 

styrka i resultatet. Det ger en heltäckande bild av hur utbildningen bedrivs och 

uppfattas/upplevs. Under arbetets gång har frågeställningarna preciserats, för att kunna svara 

på syftet med studien.  

 

Studier gjorda i Europa, USA och Canada har använts för att finna resultat som påminner om 

svenska förhållanden. Sex nordiska artiklar har använts varav de svenska håller hög kvalitet.  

Populationen i artiklarna skulle vara europeisk eller nordamerikansk, för att uppsatsförfattarna 

tror att de artiklarna speglar likartade levnadsförhållanden som här i Sverige. Artiklar med 

studier gjorda i Sydamerika, Asien och Afrika hade andra förutsättningar som inte liknade 

svenska förhållanden. 

 

 

 
FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Det behövs fortsatt forskning om patientutbildning för att ge patienterna en kunskap som de 

kan använda sig av i det dagliga livet. 

Det behövs fortsatt forskning om behovet och nyttan av uppföljning efter 

utbildningsperiodens slut. 
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