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SAMMANFATTNING

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka vilka metoder som kan användas av 

sjuksköterskor för att uppnå följsamhet gällande genomförande av livsstilsförändringar hos 

patienter med diabetes typ 2 samt effekten av dessa. Metod: Uppsatsen har genomförts som 

en systematisk litteraturstudie. Artiklar har sökts i databaserna ELIN@Dalarna, Cinahl samt 

PubMed. Endast vetenskapliga artiklar som har publicerats mellan 2003 och 2008, tillgängliga 

i fulltext, har inkluderats. Sexton kvantitativa artiklar ligger till grund för resultatdelen. 

Resultat: Användandet av telefonsamtal som hjälpmedel för sjuksköterskan att nå ut till 

diabetespatienterna har visat sig kunna öka diabetespatienters följsamhet vad gäller dieten. 

Automatiserade telefonsamtal har påvisats kunna hjälpa till att öka följsamheten gällande 

fysisk aktivitet. Även SMS som kommunikationsmedel mellan sjuksköterskan och patienten

har visat sig kunna öka följsamheten gällande fysisk aktivitet. Genom användandet utav 

videokonferensutrustning för informering kring bland annat kost, motion och diabetessymtom

har en påtagbar livsstilsförändring kring diet kunnat påvisas. 

Nyckelord: diabetes typ 2, följsamhet, intervention, livsstilsförändringar

Keywords: adherence, compliance, diabetes type 2, intervention, lifestyle changes
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INTRODUKTION

Historia 

Redan år 600 beskrevs diabetes typ 1 och typ 2 av två indiska läkare, Charaka och Sushruta. 

Mycket fokus låg dock i detta tidiga stadium på typ 1-varianten av diabetes. Först på 1700-

och 1800-talet började läkare allt mer uppmärksamma diabetes typ 2. Den identifierades som 

en mindre symptomatisk variant av sjukdomen som ofta framträdde hos äldre personer som 

led av övervikt i varierande utsträckning (Wass, Shalet, Gale & Amiel, 2002).

Under 1600-talet noterade engelsmannen Thomas Willis att urinen hos diabetespatienter 

smakade sött och samma upptäckt gällande diabetespatienternas serum gjordes av en annan 

engelsman under 1700-talet. Påvisandet av socker i urinen blev sedan huvudsättet för att se i 

vilken utsträckning sjukdomen kunde kontrolleras hos patienterna tills dess att Folin och Wu 

introducerade blodsockertester 1919 (Wass et al., 2002).

Belägringen av Paris 1870 fick oväntade konsekvenser för kunskaperna om diabetes. 

Mattillgången var mycket låg för invånarna under belägringen vilket den franska läkaren 

Bouchardat märkte påverkade diabetespatienterna positivt. Glukos- samt ketonförekomst i 

urin upphörde likväl som merparten av patienternas symptom. I samband med detta började 

matens betydelse för diabetes uppmärksammas (Wass et al., 2002).

Att bukspottkörteln spelar en avgörande roll i diabetes upptäcktes 1889 då två forskare, Josef 

von Mering och Oskar Minkowski, opererade bort pancreas på en hund. Detta efter en 

vadslagning dem emellan om huruvida hunden kunde överleva utan pancreas. Hunden 

överlevde ingreppet men urinerade på laboratoriegolvet i stor utsträckning efter detta. Urinen 

undersöktes och höga halter av glukos påvisades (Grefberg & Johansson, red. 2007; Wass et 

al., red. 2002) Denna upptäckt inspirerade forskaren Fredrick Banting till upptäckten om 

insulinet som en viktig beståndsdel i behandlingen av diabetes (Wass et al., 2002).

Insulinupptäckten ledde vidare till att skillnaden mellan diabetes typ 1 och typ 2 

uppmärksammades än mer. Främst ledde det till uppdelning av diabetes i de två typerna 

insulinkänslig diabetes, även kallad ungdomsdiabetes eller diabetes typ 1, och icke 

insulinkänslig diabetes, även kallad åldersdiabetes eller diabetes typ 2 (Wass et al., 2002).
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Prevalens

Enligt WHO (senast uppdaterad 2007-06-18) hade 171 miljoner människor i världen diabetes 

år 2000. Till år 2030 förväntar de sig att dessa siffror har ökat till 366 miljoner människor. 

WHO:s siffror för Sverige ser en ökning från 292 000 diabetiker år 2000 till 404 000 år 2030. 

Dessa siffror inkluderar dock både typ 1- och typ 2-diabetiker.

Etiologi

Det är framför allt två komponenter som är involverade i diabetes typ 2, insulinresistens samt 

nedsatt insulinproduktion. Dessa komponenter interagerar sinsemellan på ett mycket 

komplext sätt, och deras orsaksfaktorer är ofta flera till antalet. Det är konstaterat att det dels 

finns en genetisk faktor, dels en miljöfaktor (Wass et al., 2002).

Wass med flera (red. 2002) pekar på att grupper av människor som migrerat från områden 

med låg förekomst av diabetes typ 2 till områden där förekomsten varit betydligt större snabbt 

har antagit samma prevalens som människorna i den miljö de migrerat till. De pekar vidare på 

att de mest troliga miljöfaktorerna som påverkar incidensen av diabetes typ 2 är kosthållning 

samt motionsvanor. 

Patofysiologi

Det är tidigare fastställt att nedsatt insulinproduktion samt insulinresistens är involverat i 

diabetes typ 2. Nedsatt insulinsekretion innebär att bukspottkörteln inte frisätter tillräckligt 

med insulin för att möta kroppens behov. Det är dock ej klarlagt om den nedsatta 

produktionen enbart är beroende av glukosnivåerna i blodet eller om andra sekretagoger är 

inblandade (Wass et al., 2002). De menar dock att den nedsatta insulinsekretionen alltid, trots 

oklarheter kring varför den existerar, delvis beror på förhöjda glukosvärden under längre 

tidsperioder.

Utöver den nedsatta insulinproduktionen är som sagt insulinresistens en viktig komponent. 

Detta innebär rent praktiskt att en högre nivå av insulin behövs för att uppnå önskad effekt 

(Agardh, Berne & Östman, 2002). Den önskade effekten i detta fall handlar främst om 

glukosupptag från blodet till muskelvävnad samt att minska frisättningen av glukos från 

levern, även om det sistnämnda inte är helt klarlagt (Wass et al., 2002). Insulinresistensen 

innebär därför vidare att muskulaturen behöver använda sig av någonting annat för att 

tillgodose sitt energibehov. I detta fall handlar det främst om fria fettsyror. Förekomsten av 

dessa i blodet ökar därför vid diabetes typ 2. Dessa i sin tur har en negativ påverkan på 

frisättningen av insulin från pankreas betaceller vilket leder till ytterligare ökade nivåer av 
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glukos i blodet och därmed ett ännu större insulinbehov (Agardh, Berne & Östman, red. 2002; 

Wass et al., 2002).

Diagnosticering

Diagnosen diabetes ställs som regel enligt ett av två alternativ. Dels om ett enstaka 

plasmaglukosvärde är lika med eller överstiger 11,1 mmol/l, oavsett om det är fastevärde eller 

ej; dels om plasmaglukosvärdet är lika med eller högre än 7,0 mmol/l vid tre upprepade 

mätningar som tas med några dagars mellanrum. Det sistnämnda gäller endast mätningar av 

fastevärdet. Nämnda värden gäller vid venös provtagning. Nivån för diagnosticering vid ett 

enstaka förhöjt plasmaglukosvärde justeras upp till 12,2 mmol/l om provet tas kapillärt

(Grefberg & Johansson, red. 2007; Wass et al., 2002).

Senkomplikationer

Om patienten inte klarar av att hålla sin diabetes under kontroll kan sjukdomen leda till 

allvarliga följdsjukdomar.  På den fysiska sidan påverkar diabetes flertalet organ med 

ödesdigra konsekvenser som följd. 

Retinopati, det vill säga kärlförändringar i näthinnan till följd av diabetes, är i västvärlden den 

vanligaste orsaken till blindhet vad gäller personer yngre än 65 år. Retinopatin kan dock 

förebyggas genom tidig diagnosticering och behandling av den bakomliggande sjukdomen

(Agardh, Berne & Östman, red. 2002; Grefberg & Johansson, 2007).

Nefropati är en annan allvarlig påföljd där kronisk njursvikt i värsta fall kan uppstå, vilket

medför behov av dialys och eventuellt transplantation (Grefberg & Johansson, red. 2007). Här 

är det främst en metabol kontroll som är nyckeln till att undvika denna påföljd (Agardh, Berne 

& Östman, red. 2002; Grefberg & Johansson, 2007). 

Neuropati är ett allvarligt påföljdsområde som kan få många varierade konsekvenser beroende 

på vilken eller vilka delar av kroppen som drabbas. Bland annat är känselbortfall i 

extremiteter, främst då fötterna, inte ovanligt. Detta i sin tur kan leda till problematik med 

fotsår. Andra problem som kan uppstå är ökad smärtupplevelse, erektionsproblem samt 

inkontinens av olika slag för att bara nämna ett fåtal. De bakomliggande faktorerna till 

neuropatin är många (Agardh, Berne & Östman, red. 2002). En av de faktorer som i regel 

bidrar till utvecklandet är skador i de små blodkärl som försörjer nerverna med blod (Grefberg 

& Johansson, 2007).
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Kardiovaskulära problem har på senare år framhävts som en komplikation till följd av 

diabetes, och diabetesspecifika faktorer som förhöjt blodsocker har uppmärksammats som en 

viktig bidragande orsak till att exempelvis hjärtinfarkter uppstår (Agardh, Berne & Östman, 

2002).

Som tidigare nämnts utvecklas alla dessa komplikationer i varierande utsträckning på grund 

av ett förhöjt blodsocker eller skador på blodkärl, som i sin tur är en komplikation till ett 

förhöjt blodsockervärde. Även ett högt blodtryck är en bidragande orsak till flera av de ovan 

nämnda komplikationerna (Grefberg & Johansson, 2007).

Behandling

Diabetesbehandlingen är indelad i tre faser. Grunden är adekvat kost och motion. Om diabetes

upptäcks i ett tidigt skede kan denna del i behandlingen ofta vara tillräcklig för att uppnå en 

god kontroll av sjukdomen. I senare skeden av sjukdomen behövs ofta tabletter tilläggas, 

främst används metformin. I de fall detta ej är tillräckligt inkluderas även insulininjektioner i 

behandlingen (Grefberg & Johansson, 2007).

Kost

Vad gäller kostbehandlingen vid diabetes är det viktigt att trycka på att behandlingen inte 

innebär någon särskild form av diabetesdiet. Istället ökar dock kraven på att upprätthålla den 

typ av diet som människor i allmänhet bör hålla.  Detta innebär dock mer än att måltidernas 

sammansättning skall vara bra. Det är även viktigt att äta regelbundet och att storleken på 

portionerna inte överdrivs. Detta för att öka den metabola kontrollen (Grefberg & Johansson,

2007).

Motion

Motion är tillsammans med kostomläggning den viktigaste delen i behandlingen i ett tidigt 

skede. Motionen inverkar positivt på insulinkänsligheten i kroppens celler och har även 

positiva effekter gällande blodfetter och diabetikerns risk att utveckla hjärt- och 

kärlsjukdomar (Grefberg & Johansson, 2007).

Tablettbehandling

Den tablett som oftast används för behandling av diabetes är Metformin som har effekten att 

insulinkänsligheten ökar i kroppens celler, främst i levern. Det finns dock även tabletter som 

ökar kroppens utsöndring av insulin (Grefberg & Johansson, 2007).
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Insulinbehandling

Insulinbehandlingen sätts in då livsstilsförändringar samt tablettbehandling visar sig vara 

otillräckliga för att uppnå kontroll över blodsockernivån. Behandlingen består oftast i att ett 

basinsulin sätts in för att hålla insulinnivåerna på acceptabla nivåer rent generellt under 

dygnet. Detta basinsulin kompletteras sedan med tillförandet av bolusdoser i samband med 

måltider för att tillgodose det ökade insulinbehovet som uppstår i samband med detta

(Agardh, Berne & Östman, 2002).

Sjuksköterskans roll

Enligt International Council of Nurses (2006) så har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden. Dessa ansvarsområden är: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa och att motverka lidande. 

En studie från Nya Zeeland (Kenealy, Arroll, Kenealy, Docherty, Scott, Scragg et al. 2004) 

har identifierat flertalet områden som sjuksköterskan ansvarar för i samband med 

diabetesvård. Bland annat att utbilda patienterna om sjukdomen; hur hypoglykemi kan 

hanteras; självtest av blodsocker och injektionsteknik för insulinbehandlade diabetiker. Vidare 

identifierades råd kring kost och motion som ett annat viktigt område, som sjuksköterskan 

arbetade med tillsammans med diabetespatienterna.

Följsamhet vid diabetes

Park, Hong, Lee, Ha och Sung (2004) har i en studie visat att 63 procent av 

diabetespatienterna tränade regelbundet och att 55,5 procent av dem följde aktuella 

dietrekommendationer. 

En annan större studie som inkluderade flertalet nationer, bland annat Australien, USA, Japan, 

Frankrike (Peyrot et al. 2004) rapporterade att följsamheten inte var optimal i något av de 

inkluderade länderna. Endast 39 procent av typ två-diabetikerna uppnådde här följsamhet i 

minst två tredjedelar av de självvårdsområden som behandlades i studien. Dessa områden 

innefattade förutom träning och diet, medicinering, kontroll av blodglukos samt att hålla 

bokade tider med sjukvården. Samma studie kom vidare fram till att det var just 

livsstilsförändringar som tillhörde de självvårdsområden som hade lägst grad av följsamhet. 

Just detta resultat hittades även av Vermeire, Van Royen, Coenen, Weens och Denekens 

(2003). I samma studie fann de även att många patienter valde att inte prata med sina 
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kontakter inom sjukvården om sin dåliga följsamhet på grund av rädsla för att bli bemötta 

med ilska.

Peyrot, Rubin, Lauritzen, Snoek, Matthews & Skovlund (2004) har funnit att så många som

41 procent av diabetespatienterna upplever försämrat psykiskt välmående. Endast 12 procent

av studiens respondenter rapporterade att de under de senaste fem åren fått någon form av 

psykiatrisk behandling. I samma studie framkom det att 61 – 72 procent av vårdgivarna ansåg 

att psykologiska problem var påvisbara bland sina diabetespatienter; och 66 – 74 procent

ansåg att psykologiska problem påverkade patienternas följsamhet negativt. Det var dock 

endast en minoritet av vårdgivarna som hänvisade patienterna till någon form av psykiatrisk 

vård.

I en amerikansk studie (Gonzales, Safren, Delahanty, Cagliero, Wexler, Meigst et al. 2008) 

har det framkommit att, om depression förelåg, följsamheten ofta var lägre gällande diet- och 

träningsrekommendationer som diabetespatienten borde hålla sig till. I samma studie 

framkom det att denna följsamhet ofta blev ännu lägre om depression förekom redan vid 

diabetesdiagnosticeringen. En annan studie (Park et al. 2004) framhävde även den sambandet 

mellan förekomsten av depression och lägre följsamhet. Personer med depression visade sig 

här ha upp till tre gånger så stor risk att ha låg följsamhet gällande dietrekommendationer. Här 

framkom det vidare att dessa patienter tenderade att i lägre utsträckning medverka i olika 

utbildningsprogram relaterade till deras diabetes.

Flertalet studier, som behandlat patientens upplevelser av olika barriärer som motverkar 

följsamheten, har gjorts. Nagelkerk, Reick & Meengs (2006) har identifierat problem 

relaterade till patienternas oförmåga att förstå informationen som tillhandahölls av deras 

vårdgivare, samt att behandlingsplanerna sällan var tillräckligt individanpassade. 

I en amerikansk studie (Vijan, Stuart, Fitzgerald, Ronis, Hayward, Slater et al. 2004) 

identifierades flera barriärer mot följsamheten kring dietrekommendationer. Dessa var främst; 

ökade matkostnader; små portioner; minskad livskvalitet; förvirring kring dietens upplägg; 

svårigheter under högtider; att vara tvungen att ha fasta måltidstider.

Vermeire med flera (2003) har vidare identifierat ofullständig samt motstridig information

från läkarens sida som ett stort problem för följsamheten och ett frö till förvirring hos

patienterna. En annan viktig komponent som påverkade följsamheten negativt var enligt 

deltagarna i studien att de inte kände att behandlingen gav någon form av effekt. 
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Problemformulering

Typ 2-diabetiker har en stor press på sig att genomföra livsstilsförändringar som en del i 

behandlingen av sin sjukdom. Väldigt ofta är detta någonting som är svårt för dessa patienter 

att göra av olika anledningar och således måste sjuksköterskan ha en god kunskap om hur han 

eller hon skall arbeta för att uppnå så god följsamhet som möjligt gällande patienternas 

livsstilsförändringar, vilket osökt leder in på denna studies syfte.

Syfte

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka metoder som kan användas av 

sjuksköterskan för att uppnå optimal följsamhet gällande genomförande av 

livsstilsförändringar hos patienter med diabetes typ 2.

Frågeställningar

Vilka omvårdnadsåtgärder kan användas av sjuksköterskan för att optimera följsamheten 

gällande livsstilsförändringar hos diabetes typ 2-patienter?

Vilka omvårdnadsåtgärder för att optimera följsamheten gällande livsstilsförändringar hos 

diabetes typ 2-patienter ger bäst effekt?

Begreppsdefinitioner

Med följsamhet avses i föreliggande arbete patientens benägenhet att genomföra 

livsstilsförändringar relevanta för sin diabetes mellitus typ 2-diagnos. Denna definition 

inkluderar de båda engelska begreppen compliance och adherence.

Med livsstil avses patientens motions- samt kostvanor.

Med livsstilsförändringar menas de förändringar i livsstil som fordras av patienten för att 

uppnå eller bibehålla en god kontroll av sin diabetes typ 2.

Med begreppet diabetes typ 2-patient menas personer som diagnosticerats med diabetes 

mellitus typ 2.

METOD

Design

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie.
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Urval av litteratur

Databaserna ELIN@Dalarna, Cinahl och PubMed har använts för litteratursökning. Sökorden 

som användes för att hitta litteraturen till resultatet var type 2 diabetes, adherence, 

compliance, lifestyle och nursing. Exakta sökvägar samt resultatet av dessa presenteras

närmare i tabell 1. Artiklar äldre än fem år exkluderades från sökningarna. I PubMed angavs 

som inklusionskriterier för sökresultatet att artiklarna skulle vara tillgängliga i fulltext, vara 

gratis samt att abstract skulle finnas tillgängligt. I ELIN@Dalarna angavs som 

inklusionskriterium att artiklarna skulle vara tillgängliga i fulltext. I Cinahl användes 

inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara vetenskapliga, genomgått en peer review samt 

vara tillgängliga i fulltext. Sökningarna genomfördes 2008-09-16. Uppsatsförfattarna delade 

sedan upp sökresultaten från databaserna sinsemellan och läste på var sitt håll igenom alla 

titlarna på alla de träffar som fåtts. I de artiklar vars titlar innehöll information om diabetes

och, eller någon form av intervention lästes abstracten. De artiklar som verkade svara på 

någon av frågeställningarna i föreliggande uppsats valdes sedan ut för granskning efter 

bifogade granskningsmallar. 

Tabell 1: Översikt över sökningar i databaser

Databas Sökord Träffar 
(n)

Utvalda artiklar
för granskning
(n)

Artiklar i 
resultatdelen (n)

Elin@Dalarna type 2 diabetes AND 
nursing

type 2 diabetes AND 
adherence

type 2 diabetes AND 
compliance

type 2 diabetes AND 
lifestyle

 300

138

118

692

10

4

3

6

7

1

2

0

Cinahl type 2 diabetes AND 
nursing

type 2 diabetes AND 
adherence

type 2 diabetes AND 
compliance

type 2 diabetes AND 
lifestyle

63

36

40

46

1

0

3

3

1

0

1

3
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PubMed type 2 diabetes AND 
nursing

type 2 diabetes AND 
adherence

type 2 diabetes AND 
compliance

type 2 diabetes AND 
lifestyle

46

107

98

283

6

5

2

1

1

0

0

0

Mätinstrument

Artiklarna som valts ut för granskning har granskats enligt modifierade versioner av 

Willmans, Stoltzs och Bahtsevanis (2006) samt Forsbergs och Wengströms (2008) 

granskningsmallar (bilaga 1 och 2). De modifikationer i mallarna som genomfördes av 

uppsatsförfattarna handlade om smärre språkliga förändringar då originalgranskningsmallen 

innehöll vissa felaktigheter kring användandet av skiljetecken.

Även de artiklar som användes till föreliggande uppsats inledning granskades med hjälp av 

granskningsmallarna. Uppsatsförfattarna granskade inledningsvis hälften av dessa artiklar var 

för att sedan byta artiklar med varandra varpå ytterligare en granskning utfördes. Eventuella 

diskrepanser gällande granskningsprocessen diskuterades sedan för att utarbeta en koncensus 

för hur granskningen och poängsättningen av artiklarna till resultatdelen skulle ske. 

Artikelgranskningen till resultatdelen delades upp på samma sätt som sökningarna. Detta 

resulterade i att uppsatsförfattarna granskade ungefär hälften av artiklarna var. Ingen skillnad i 

hur uppsatsförfattarna valt att poängsätta artiklarna kunde uppmärksammas i de diskussioner 

kring granskningen som uppsatsförfattarna hade efter att alla artiklar var färdiggranskade.

Artiklar som hade medelkvalitet (> 70 procent, vilket är likvärdigt med 21 poäng eller mer i 

granskningsmallen för kvantitativa artiklar, och 18 eller mer för den kvalitativa 

granskningsmallen) eller hög kvalitet (> 80 procent, vilket är likvärdigt med 24 poäng eller 

mer i granskningsmallen för kvantitativa artiklar, och 20 eller mer för den kvalitativa 

granskningsmallen) inkluderades i resultatdelen. Maxpoängen i granskningsmallen för de 

kvantitativa artiklarna var 29 poäng, och 25 poäng för den kvalitativa granskningsmallen. De 

artiklar som kom över gränserna för medelkvalitet och därmed inkluderades i föreliggande 

uppsats presenteras närmare i tabell 2.
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Tabell 2: Artiklar som ligger till grund för resultatdelen (n = 16)

Författare Land 
År

Titel Design
Datainsamlingsmetod

Deltagare Kvalitet
Poäng

Chan, W. M. et 
al.

Kina

2005

A community model 
for care of elderly 
people with diabetes 
via telemedicine

Kvantitativ

Strukturerad enkät

n = 22 Medel

22 / 29

Clark, M. et al. Storbritannien

2004

Effects of a brief 
tailored intervention 
on the process and 
predictors of lifestyle 
behavior changes in 
patients with type 2 
diabetes

Kvantitativ

Strukturerad enkät

n = 100 Medel

24 / 29

DeSouza, M.S. 
et al.

Indien

2004

An interventional 
study on the health 
promoting 
behaviours of adults 
with diabetes

Kvantitativ

Strukturerad enkät

n = 60 Medel

22 / 29

Durso, S.C. et 
al.

USA

2003

Older Adults Using 
Cellular Telephones 
for Diabetes 
Management: A Pilot 
Study

Kvantitativ

Strukturerad enkät och 
provtagning

n = 10 Medel

21 / 29

Eriksson K. M. 
et al.

Sverige

2006

A randomized trial of 
lifestyle intervention 
in primary healthcare 
for the modification 
of cardiovascular risk 
factors
The Björknäs study

Kvantitativ

Strukturerad enkät, 
provtagning och 
biometriska data

n = 151 Hög

26 / 29

Guerci, B. et 
al.

Frankrike

2003

Self-monitoring of 
blood glucose 
significantly 
improves metabolic 
control in patients 
with type 2 diabetes 
mellitus: the Auto-
Surveillance 
Intervention Active 
(ASIA) study

Kvantitativ

Provtagning

n = 689 Medel

22 / 29

Huang, C-L. et 
al.

Kina

2004

The Efficacy of a 
Home-Based Nursing 
Program in Diabetic 
Control of Elderly
People with Diabetes 
Mellitus Living 
Alone

Kvantitativ

Strukturerad enkät, 
provtagning och 
biometriska data

n = 44 Medel

21 / 29



11

Kim, H-S Sydkorea

2007

Impact of web-based 
nurse´s education on 
glycosylated 
haemoglobin in type 
2 diabetic patients

Kvantitativ

Provtagning

n = 60 Medel

21 / 29

Kim, H-S. & 
Jeong, H-S.

Sydkorea

2007

A nurse short 
message service by 
cellular phone in 
type-2 diabetic 
patients for six 
months

Kvantitativ

Uppladdning av 
blodsockernivåer, diet-
samt aktivitetsdagbok till 
en internetsida. 
Provtagning.

n = 51 Hög

24 / 29

Kim, H-S. et 
al.

Sydkorea

2006

Impact of a Nurse 
Short Message 
Service Intervention 
for Patients With 
Diabetes

Kvantitativ

Strukturerad enkät och 
provtagning

n = 45 Hög

25 / 29

Kim, H-S. & 
Oh, J-A. 

Sydkorea

2003

Adherence to 
diabetes control 
recommendations: 
impact of nurse 
telephone calls

Kvantitativ

Strukturerad enkät och 
provtagning

n = 50 Hög

24 / 29

Kim, H-S. & 
Song, M-S

Sydkorea

2008

Technological 
intervention for 
obese patients with 
type 2 diabetes

Kvantitativ

Provtagning

n = 40 Medel

25 / 29

Mayer-Davis, 
E.J. et al.

USA

2004

Punds Off With 
Empowerment 
(POWER): A 
Clinical Trial of 
Weight Management 
Strategies for Black 
and White Adults 
With Diabetes Who 
Live in Medically 
Underserved Rural 
Communities

Kvantitativ

Provtagning och 
biometriska data

n = 187 Medel

22 / 29

Sevick, M.A. 
et al.

USA

2008

Design, feasibility, 
and acceptability of 
an intervention using 
personal digital 
assistant-based self-
monitoring in 
managing type 2 
diabetes

Kvantitativ

Strukturerad enkät, 
dagbok över födointag 
och provtagning

n = 151 Medel

23 / 29
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Wattana, C. et 
al.

Thailand

2007

Effects of a diabetes 
self-management 
program on glycemic 
control, coronary 
heart diseas risk, and 
quality of life among 
Thai patients with 
type 2 diabetes

Kvantitativ

Strukturerad enkät och 
provtagning

n = 157 Hög

25 / 29

Young, R.J. et 
al.

Storbritannien

2005

Pro-Active Call 
Center Treatment 
Support (PACCTS) 
to Improve Glucose 
Control in Type 2 
Diabetes

Kvantitativ

Provtagning

n = 591 Medel

22 / 29

RESULTAT

Omvårdnadsåtgärder som kan användas av sjuksköterskan för att optimera 

följsamheten gällande livsstilsförändringar hos patienter med diabetes typ 2

Flertalet av studierna behandlar användandet av teknik för att påverka studiedeltagarnas 

följsamhet till livsstilsförändringar. Tre studier från Storbritannien (Young, Taylor, Friede, 

Hollis, Mason, Lee et al. 2005), Sydkorea (Kim & Oh 2003) och USA (Durso, Wendel, Letzt, 

Lefkowitz, Kaseman & Seifert 2003) behandlar användandet av telefoni som hjälpmedel för 

att arbeta med följsamheten hos patienter med diabetes typ 2. Även SMS som 

kommunikationsmedel förekom i stor utsträckning bland studierna. Alla dessa kom från 

Sydkorea (Kim & Jeong 2007; Kim, Kim & Ahn 2006; Kim 2007; Kim & Song 2008). 

Telefoni

Young med flera (2005) undersökte huruvida icke-medicinskt utbildade telefonister; 

understödda av en diabetessjuksköterska och speciellt för ändamålet framtagen programvara 

kunde förbättra den metabola kontrollen hos diabetes typ 2 patienter. Studien hade totalt 591 

deltagare. Frekvensen på samtalen från callcentret till deltagarna i interventionsgruppen 

styrdes enligt ett protokoll utifrån hur deras senaste HbA1c värde såg ut. Ju högre HbA1c 

värden deltagarna hade, desto högre frekvens blev det på samtalen. Telefonoperatörerna 

skulle utgå ifrån att samtalet var till för att stödja och guida deltagarna att uppnå kontroll över 

sin diabetes. För att kunna göra det fokuserades samtalen på ämnen som rörde kunskap om 
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diabetes, motivation till förändring, insikt i medicinering och den metabola kontrollen. 

Ungefär en tredjedel av deltagarna som rekryterades till studien kom att utgöra 

kontrollgruppen. Kim och Oh (2003) har i en studie undersökt huruvida telefonsamtal från en 

sjuksköterska kunde påverka studiedeltagarnas (n = 50) blodsockernivåer. Deltagarna ombads 

här att föra en dagbok över sina blodglukosvärden, vad de åt under interventionsperioden 

samt hur de fysiskt aktiverade sig.  En dietist analyserade sedan det registrerade födointaget 

samt den fysiska aktiviteten och skapade utifrån detta rekommendationer gällande dieten. 

Dessa meddelades sedan via post till deltagarna. Samtidigt hade deltagarna kontinuerlig 

telefonkontakt med en sjuksköterska som fortlöpande gav stöd och informerade om diet, 

fysisk aktivitet samt medicinering. I genomsnitt ringdes patienterna upp 16 gånger under den 

tolv veckor långa interventionen. Durso med flera (2003) undersökte i en pilotstudie hur

interaktiva automatiserade telefonsamtal kunde påverka patienter (n = 10) till följsamhet 

gällande medicinering samt egenvård. Genom att via telefon registrera sina glukosvärden 

kunde patienten få olika råd via en förinspelad röst beroende på hur högt eller lågt värdet låg. 

När behov uppstod ringde en sjuksköterska upp deltagarna, dels för att ge stöd och 

information om hur de skulle hantera sin diabetes, dels för att undersöka hur deltagarna tyckte 

att telefonsystemet fungerade. Tio personer deltog i studien och ungefär en timme per dag 

behövde avsättas av en sjuksköterska för att analysera resultaten från alla deltagare, samt 

ringa upp de deltagare som behövde det. Sjuksköterskan ansvarade vidare för de inspelade 

meddelandena.

SMS

Kim och Jeong (2007) har i en Sydkoreansk studie undersökt huruvida normala 

blodsockernivåer kunde upprätthållas genom att sjuksköterskor via SMS kommunicerade

rekommendationer kring bland annat diet, fysisk aktivitet och medicinering till diabetes typ 2-

patienter (n = 51). Rekommendationerna utgick ifrån blodglukosvärden samt medicinering 

som patienterna själva laddat upp till forskarna genom en Internetsida. Försöken pågick under 

sex månader. Några av exemplen på rekommendationer som forskarna skickade via SMS var; 

”Lack of exercise may be the cause of the aggrevated glucose level”, ”Please check the 

amount that you eat” och “Your glucose control seem to be good”. I ytterligare en 

Sydkoreansk studie (Kim, Kim & Ahn 2006) fick deltagarna (n = 45) ladda upp sina 

blodglukosvärden till en Internetsida. En sjuksköterska fick sedan utifrån de uppladdade 

värdena samt bakgrundsinformation om deltagarna, som innefattade bland annat BMI, 

blodtryck och rökvanor, skicka ut optimala rekommendationer angående hur studiedeltagarna 
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skulle sköta sin diabetes. Dessa rekommendationer skickades via SMS och innehöll 

information om lämplig diet, fysisk aktivitet samt medicinering. Interventionen fortgick under 

tolv veckor. Kim (2007) undersökte i en annan av sina studier huruvida effekten av utbildning 

från en sjuksköterska via SMS och Internet skiljde sig beroende på deltagarnas HbA1c vid 

baslinjen. Totalt rekryterades 60 deltagare som hade diagnosen diabetes typ 2 från ett sjukhus 

i Sydkorea. Trettio av deltagarna hamnade i interventionsgruppen och de andra 30 kom att 

ingå i kontrollgruppen. Därefter blev de båda grupperna indelade i två undergrupper beroende 

på om HbA1c var < 7 procent eller > 7 procent. Deltagarna i interventionsgruppen fick skicka 

uppgifter till en Internetsida om hur deras blodsockervärde legat; vilken, samt hur mycket, 

medicin de tagit och om genomförda aktiviteter. En sjuksköterska gick in och tittade en gång i 

veckan på vad varje deltagare hade skrivit och tillsammans med deltagarnas 

bakgrundsinformation som exempelvis sjukdomshistoria, BMI, rökvanor så kunde hon 

därefter skicka ut information och rekommendationer via SMS och Internet.  Det kunde röra 

sig om att deltagaren var i behov av mer motion, behövde sänka sitt insulin, lägga om dieten 

eller något liknande (Kim 2007). Kim & Song (2008) har gjort ytterligare en studie om 

effekten av att sjuksköterskor använder sig av SMS och Internettjänster för att få överviktiga 

personer med diabetes typ 2 att förbättra sina blodglukosvärden. I den studien rekryterades 18 

personer till interventionsgruppen och 16 personer till en kontrollgrupp. Under sex månader 

skulle deltagarna i interventionsgruppen skriva in sina olika blodglukosvärden dagligen på en 

webbsida antingen via Internet eller via sina mobiler. Deltagarna fick sedan utifrån sina 

värden rekommendationer och råd om hur de eventuellt skulle kunna förbättra sina resultat. 

Målet var att få deltagarna i interventionsgruppen att upprätthålla ett HbA1c värde under 7 

procent. 

Annan teknik

En studie från Hong Kong (Chan, Woo, Hui, Lau, Lai & Lee, 2005) undersökte huruvida 

videokonferensutrustning kunde integreras i diabetesvården för personer över 60 år, aktiva i 

så kallade dagverksamheter för sociala aktiviteter, samt hur detta påverkade deras 

vårdresultat. Deltagarna bestod av frivilliga från dagverksamheter runt om i New Territories 

East-distriktet i Hong Kong. Totalt 22 personer rekryterades till studien. Dessa personer 

informerades sedan via videokonferenssystemet om bland annat idealvikt, fotvård, 

diabetessymtom, diet samt fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten som förespråkades bestod 

av tio minuter långa pass som inleddes och avslutades med fem minuter uppvärmning 

respektive nedvarvning. Interventionen pågick under åtta veckor (Chan et al. 2005).
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En amerikansk studie (Sevick, Zickmund, Korytkowski, Piraino, Sereika, Mihalko et al. 2008) 

undersöktes huruvida handdatorer kunde användas för att öka diabetes typ 2-patienters (n = 

151) följsamhet gällande dietrekommendationer. Tanken bakom användandet av handdatorn 

var att ge studiedeltagarna ett ökat bemästrande av sin sjukdom genom att minimera 

informationsbördan som det ändå innebär att ta kontroll över sin diet. Här nämnde 

artikelförfattarna behovet av att sätta sig in i olika livsmedels kaloriinnehåll, hur måltider 

skulle komponeras samt hur den fysiska aktiviteten inverkade på kaloribehovet som exempel 

på informationsbördor. Genom att låta handdatorn ta hand om denna bit skulle således 

informationsbördan minska hos diabetikerna och förhoppningsvis skulle det i sin tur leda till 

ökad följsamhet gällande dietrekommendationer. Handdatorn kunde vidare programmeras 

med egna recept av användarna. Återkoppling på det som förtärdes under dagen samt 

eventuell fysisk aktivitet presenterades som antalet kalorier som deltagarna kunde äta under 

resten av dagen utan att överskrida de rekommendationer som förelåg. Samtidigt som 

användandet av handdatorn ingick i studien så fick deltagarna träffas i mindre grupper under 

de 24 veckor som studien pågick för att få information och undervisning om användandet av 

handdatorn, diet, fysisk aktivitet och egenhändig kontroll av blodsocker, för att nämna några 

inslag. Under dessa träffar sattes också individuella mål upp av deltagarna gällande resultatet 

av sin diabetesegenvård. Diskussioner för hur barriärer som hindrade deltagarna att ta sig 

framåt kunde undvikas erbjöds. Totalt gick det åt cirka tre till fyra timmar för att lära ut hur 

handdatorn skulle användas till deltagarna. Dessa hade då ingen eller nästan ingen erfarenhet 

av att använda handdatorer. Programvaran som användes i studien var BalanceLog© från 

utvecklaren MicroLife (Sevick et al. 2008).

Patientutbildning

En studie från Taiwan (Huang, Wu, Jeng & Lin 2004) undersökte effektiviteten av ett 

omvårdnadsprogram, som innefattade hembesök för att utföra diabeteskontroller i hemmet 

hos äldre människor som levde ensamma och hade diabetes. Totalt 44 deltagare rekryterades 

från en vårdcentral och tio hälsocentraler. De 44 deltagarna delades in i tre grupper, två 

interventionsgrupper samt en kontrollgrupp. Deltagarna i grupp I fick under 6 veckor ett 

dagligt besök av forskningsassistenter som översåg dieten, motionsvanorna, medicineringen 

samt egenvårdskontrollerna av blodsockret. Deltagarna i grupp II fick istället under 6 veckor 

ett besök i veckan som varje gång varade 20-30 minuter. Under besöken fick deltagarna 

information och utbildning angående dieten, motionsvanor, medicinering samt 
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egenvårdskontroller av blodsockret. Besöken innefattade också kontroll av blodsockret 

(Huang et al. 2004).

En svensk studie (Eriksson, Westborg & Eliasson 2006) undersökte huruvida ett 

interventionsprogram med förändringar i livsstilen kunde ha någon effekt mot riskerna för att 

utveckla hjärt- och kärlsjukdomar hos personer i riskzonen för detta. Totalt rekryterades 151 

personer från en vårdcentral i Boden, varav 41 med diagnosen diabetes typ 2. Hälften av 

deltagarna kom att utgöra interventionsgruppen, som i sin tur delades in i mindre grupper och 

den andra halvan av deltagarna utgjorde kontrollgruppen. I början av interventionen utfördes 

de prover och tester som senare skulle utvärderas. Under de tre första månaderna av 

interventionen fick varje grupp delta i tre övervakade träningspass i veckan. Varje grupp fick 

också träffa en dietist i 20 minuter vid fem tillfällen under de tre månaderna, då de fick 

information och råd om nutritionen. Grupperna blev inbjudna till uppföljningsträffar en gång i 

månaden vid totalt sex tillfällen. Träffarna var till för att öka kunskapen hos deltagarna 

angående kopplingen mellan livsstil och hälsa samt att uppmuntra förändringar i livsstilen. 

Efter denna period fick deltagarna sätta upp personliga mål, hitta lämpliga aktiviteter, tänka 

på vad de kan tjäna på att vara fysiskt aktiva med mera. Mot slutet av studieperioden handlade 

mötena mycket om att upprätthålla resultatet av motion och kostförändringar. Deltagarna i 

kontrollgruppen blev inbjudna till ett möte där de blev informerade om sambandet mellan 

livsstil och hälsa (Eriksson, Westborg & Eliasson, 2006).

En indisk studie (DeSouza & Subrahmanya Nairy 2004) undersökte huruvida en 

sjuksköterskeledd intervention riktad mot typ 2-diabetiker som primärt ej deltagit i någon 

form av diabetesundervisning (n = 60) kunde påvisa några förändringar i deltagarnas 

hälsobefrämjande beteende. Interventionen innefattade här information om sjukdomen i sig, 

insulinets roll samt hur sjukdomen kunde hanteras genom diet, fysisk aktivitet samt 

medicinering för att nämna några områden. Vad gäller innehållet i interventionen beträffande 

dieten så lades fokus vid hur dieten skulle balanseras; kaloriinnehåll i olika livsmedel; vilka 

födoämnen som borde undvikas samt olika exempel på vegetariska och icke-vegetariska 

maträtters kaloriinnehåll. Beträffande informationen om den fysiska aktiviteten så innehöll 

den förslag på olika aktiviteter; hur länge och ofta studiedeltagarna skulle träna samt hur

kroppen påverkades av träning. Lämpliga aktiviteter demonstrerades också för deltagarna. 

I en studie från Thailand (Wattana, Srisuphan, Pothiban & Upchurch 2007) ville man utreda 

om ett självhjälpsprogram hade några positiva effekter hos typ 2-diabetiker gällande deras 
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blodglukoskontroller, livskvaliteten och riskerna för att utveckla hjärt- kärlsjukdomar. 

Interventionsgruppen på 75 personer fick i smågrupper en utbildning om 120 minuter vid fyra 

tillfällen. Deltagarna fick träffas i smågrupper, diskutera och lära sig om bland annat 

måltidsplanering, rätt sorts fysisk aktivitet, fotvård, medicinering med mera. 

Interventionsgruppen fick även två hembesök av huvudförfattaren till studien och blev av 

denna tilldelade skriftlig information om hur man kan leva med diabetes. Kontrollgruppen 

mottog istället vanlig Thailändsk diabetesvård.

Övriga interventioner

Egenhändigt utförd blodsockermätning och dess påverkan på den metabola kontrollen hos 

diabetes typ 2-patienter (n = 689) stod i fokus i en fransk studie (Guerci, Drouin, Grange, 

Bougnères Fontaine, Kerlan et al. 2003). 

I en amerikansk studie (Mayer-Davis, D’Antonio, Smith, Kirkner, Levin Martin, Parra-

Medina et al. 2004) undersöktes huruvida en intensiv livsstilsintervention kunde påverka 

viktnedgång och bibehållandet av denna hos överviktiga, svarta och vita typ 2-diabetiker 

bosatta på amerikanska glesbygden. Studien pågick under ett år och de 187 deltagarna i 

studien delades in i tre grupper. Den första gruppen fick genomgå den intensiva 

livsstilsinterventionen vilket innebar möten med en dietist, antingen i gruppsessioner eller 

individuellt, vid ett tillfälle i veckan under de fyra första månaderna. Under sessionerna fick 

deltagarna information och uppmuntran angående diet och fysiska aktiviteter av varierande

intensitet. Deltagarna fick konkreta exempel som var knutna till deras kultur och samhälle. 

Under månad fyra till sex minskades antalet möten ned till varannan vecka för att slutligen 

reduceras till en gång i månaden under studiens sista halvår. Grupp två fick träffa en dietist 

vid fyra tillfällen, vilka var uppdelade i tre gruppsessioner och ett individuellt möte. De fick 

då huvuddragen av informationen som grupp ett delgavs. Grupp tre som utgjorde 

kontrollgruppen fick i början av studien ett individuellt möte med dietisten. Mötena varade 

alltid i en timme. 

I en studie från Storbritannien (Clark, Hampson, Avery & Simpson 2004) undersöktes det 

huruvida personer med diabetes typ 2 som deltagit i en kortvarig intervention rörde sig i en 

positiv riktning när det gäller de olika faserna till att faktiskt genomföra livsstilsförändringar. 

Etthundra deltagare rekryterades varav hälften inkluderades i interventionsgruppen och den 

andra halvan utgjorde kontrollgruppen. Interventionen bestod i att arbeta med individuella
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målsättningar och strategier för att kringgå barriärer som försvårar nödvändiga 

livsstilsförändringar samt diskussioner kring diskrepansen däremellan (Clark et al. 2004).

Effekten av de olika åtgärderna

Endast fem av studierna presenterar en direkt effekt på följsamheten av de genomförda 

åtgärderna. I Kim och Ohs (2003) studie kring telefoni visade sig följsamheten gällande 

dieten öka från 61,1 + 15,4 till 74,7 + 13,8 i interventionsgruppen. Följsamheten mättes via ett 

frågeformulär där studiedeltagarna själva fick skatta sig inom totalt 20 olika områden (varav 

fem behandlade dieten) på en hundragradig skala där 0 var likvärdigt med ingen följsamhet 

och 100 var likvärdigt med total följsamhet. I Dursos med fleras (2003) artikel kring telefoni 

framkom det att innan interventionen deltog tre av deltagarna aldrig i fysisk aktivitet under 

minst 20 minuter dagligen.  Efter interventionen rapporterade alla deltagare att de deltog i 

någon form av fysisk aktivitet, som minst varade 20 minuter vid varje tillfälle, och minst 

utfördes en till två gånger i veckan.  Tre personer uppgav att de genomförde någon fysisk 

aktivitet dagligen. Vidare menade alla deltagarna att telefonsystemet antagligen var 

användbart för äldre diabetiker som levde ensamma och att de upplevde en ökad medvetenhet 

om hur diet och fysisk aktivitet påverkar deras diabetes. Deltagarna angav det som positivt 

dels att råden som gavs via det automatiserade telefonsystemet upplevdes som personliga; och 

dels att positiv återkoppling gavs om det rapporterade glukosvärdet låg inom acceptabla 

nivåer (a.a).

I Kims, Kims och Ahns (2006) studie kring användandet av SMS hade följsamheten gällande 

fysisk aktivitet ökat (från 2,5 + 2,2 dagar per vecka till 3,4 + 2,2 dagar per vecka med minst 

30 minuters fysisk aktivitet) efter interventionsperioden .  Vad gäller dieten så minskade dock 

följsamheten från att följa dietrekommendationer 3,8 + 2,8 dagar per vecka till 3,0 + 2,7 dagar 

per vecka. Detta resultat var dock ej statistiskt signifikant.

Chan med flera (2005) visade i sin studie kring användandet av videokonferensutrustning att 

det totala kaloriintaget hos deltagarna minskade till följd av interventionen (från 1529 + 227 

kilokalorier per dag till 1245 + 217 kilokalorier per dag). Deltagarna minskade också sitt BMI 

från 25,4 + 4,4 kg/m2 till 24,9 + 4,6 kg/m2. Inga resultat för hur väl deltagarna följde den 

fysiska aktiviteten som förespråkades presenterades i artikeln (Chan et al. 2005).
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Resterande studier väljer att presentera sitt resultat i form av förändring av HbA1c-värden 

eller som en förändring av olika antropometriska variabler. I Erikssons, Westborgs och 

Eliassons studie (2006) visade deltagarna både i interventionsgruppen och kontrollgrppen

signifikanta förbättringar gällande sina kliniska och antropometriska variabler tre månader in i 

studien. Efter ett år var det dock bara interventionsgruppen som hade bibehållit det goda 

resultatet. Deltagarna i interventionsgruppen hade minskat vikten med 1,5 kilogram i snitt och 

midjemåttet med 2 centimeter i snitt. Efter ett år var det inte någon av deltagarna i 

interventionsgruppen som var inaktiv gällande fysiska aktiviteter.  Deltagarna i 

interventionsgruppen uppvisade klara förbättringar när det gällde mängden träning till 

skillnad mot kontrollgruppen där träningen inte ökat under året. Självskattningen av de 

hälsobefrämjande beteendena visade sig öka påtagligt efter interventionen i DeSouzas och 

Sabrahmanya Nairys studie (2004). I kontrollgruppen kunde dock ingen signifikant förändring 

noteras. I Clarks med fleras studie (2004) upplevde deltagarna i interventionsgruppen att de 

hade gått från steget att fundera på förändring till att faktiskt förändra livsstilen. Deltagarna 

upplevde denna förändring både när det gällde att ändra dieten och den fysiska aktiviteten. I 

kontrollgruppen kunde dock ingen sådan förändring skönjas. Inga mer precisa data över i 

vilken mån förändringar genomförts presenteras dock.

Två av artiklarna som behandlar telefoni som hjälpmedel vid arbetet med följsamheten kring 

livsstilsförändringar har noterat förbättringar av HbA1c-värdet efter interventionen (Kim & 

Oh 2003; Young et al. 2005). Resultatet i Youngs studie (2005) visade att 

interventionsgruppen sänkte sitt totala HbA1c med 0,31 procent mer jämfört med 

kontrollgruppen. De deltagare i interventionsgruppen, som vid studiens början hade ett HbA1c 

>7 procent, hade dock minskat detta värde med 0,49 procent medan de deltagare, som låg på 

värden <7 procent vid studiens början, inte uppvisade någon signifikant skillnad. Det var 10 

procent fler av deltagarna i interventionsgruppen som lyckades sänka sitt HbA1c med >1 

procent jämfört med kontrollgruppen. I Kims och Ohs studie (2003) var utgångsläget i HbA1c 

likvärdigt i interventions- och kontrollgruppen. Efter interventionen hade HbA1c i 

interventionsgruppen sjunkit från 8,8 procent till 7,6 procent medan det i kontrollgruppen 

hade ökat från 8,2 procent till 8,8 procent. 

Även flertalet av SMS-studierna har sitt resultat presenterat i förändring av HbA1c-värde. Och 

även här, liksom i telefonistudierna, kunde positiva resultat gällande förändringen skönjas 

(Kim 2007; Kim & Jeong 2007; Kim & Song 2008) . I Kims och Jeongs studie (2007) hade 

interventionsgruppen hade sänkt sitt HbA1c från 8,09 + 1,72 procent till 7,04 + 1,39 procent
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efter sex månader. Kontrollgruppens HbA1c låg dock på näst intill identiska nivåer före och 

efter interventionen. I en annan studie av Kim (2007) visade resultatet att personerna i 

interventionsgruppen som hade ett HbA1c < 7 procent från början, även fortsatte att behålla 

god kontroll över sina värden medan personerna i interventionsgruppen som från början hade 

ett HbA1c på > 7 procent hade signifikant sänkt sina värden (från 9,35 + 1,72 till 7,20 + 1,34). 

I kontrollgruppen hade personerna som från början låg < 7 procent ökat sina värden en aning 

efter de tolv veckorna medan kontrollpersonerna med värden på > 7 procent från början inte 

visade några signifikanta förändringar. I Kims och Songs studie (2008) visade det sig att 

personerna i interventionsgruppen hade sänkt sitt HbA1c under interventionen (från 8,16 

procent, till 6,94 procent efter tre månader för att slutligen efter sex månader visa upp ett 

resultat på 7,07 procent). Totalt sänkte deltagarna sina HbA1c värden med 1,09 procent under 

sex månader. Kontrollgruppen visade dock inga signifikanta förändringar.

I Wattanas (2007) studie kring patientutbildning hade deltagarna i interventionsgruppen under 

de 24 veckor som studien pågick sänkt sitt HbA1c (från 8,08 + 1,87 procent till 7,40 + 1,25 

procent) och minskat riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar. Kontrollgruppen påvisade 

däremot inga betydande förändringar inom något av dessa områden.

Att göra hembesök hos äldre med diabetes (Huang et al. 2004) visade sig även det ha en 

positiv effekt på studiedeltagarnas HbA1c. Resultatet visade att efter interventionen hade både 

grupp I och grupp II sänkt sitt fasteblodsocker, blodsockret efter matintag samt HbA1c medan 

kontrollgruppen snarare visade upp en minimal ökning av sina värden. Grupp I visade upp en 

medelviktminskning från 62,57 kg till 60,67 kg efter interventionen vilket var betydligt bättre 

än grupp II.

Den franska studien kring egenhändigt utfört testande av blodsockernivåer (Guerci et al. 

2003) visade att fler patienter fick förbättrat HbA1c-värde i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen (57,1 procent mot 46,8 procent).  Storleken på förbättringen var dock 

marginell, om än signifikant (-0,88 + 1,54 procent i interventionsgruppen gentemot -0,60 +

1,54 i kontrollgruppen). Orsakerna till det bättre resultatet i interventionsgruppen var 

multifaktoriella. Bland annat framkom det att de i denna grupp var bättre på att hålla sig till 

föreskriven diet.

Resultatet i Mayer-Davis med fleras (2004) studie kring intensiva livsstilsinterventioner 

visade att efter sex månader hade deltagarna i grupp ett uppnått en signifikant viktminskning 

som var betydligt bättre än kontrollgruppens. Resultatet efter tolv månader visade att alla 
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grupper ökat något i vikt sedan kontrollen efter sex månader. Grupp ett hade dock minskat 

med 2,2 kg i snitt under året jämfört mot kontrollgruppen som hade en snittminskning på 0,3 

kg. Totalt hade männen i studien minskat med 4,7 kg i snitt jämfört mot kvinnornas 

snittminskning på 1,5 kg. Det var ingen signifikant skillnad mellan grupp två och tre varken 

efter sex eller efter tolv månader. Deltagarna i grupp ett som deltog i minst 50 procent av 

sessionerna hade i snitt en viktminskning på 3,1 kg efter sex månader och 2,7 kg efter 12 

månader. Grupp ett hade störst minskning av sitt HbA1c.

Resultatet i studien kring handdatoranvända för att kontrollera dieten (Sevick et al. 2008)

fokuserade dock inte på huruvida följsamheten gällande diet ökade till följd av 

handdatoranvändandet. Istället låg fokus på att deltagarna fann att handdatorn var ett bra 

hjälpmedel för att uppnå ökad kontroll över sin diet. Således presenterades inga data på hur 

effektiv metoden var för att öka följsamheten, varken direkta eller indirekta.

DISKUSSION

Sammanfattning av huvudresultaten

Användandet av telefonsamtal som hjälpmedel för sjuksköterskan att nå ut till 

diabetespatienterna har visat sig kunna öka diabetespatienters följsamhet vad gäller dieten.  

Vid baslinjen låg följsamheten på 61,1 + 15,4 för att efter interventionen hamna på

74,7 + 13,8 på en hundragradig självskattningsskala (Kim & Oh 2003). Durso med flera 

(2003) har i en studie kring automatiserade telefonsamtal påvisat att detta kan hjälpa till att 

öka följsamheten gällande fysisk aktivitet. Efter interventionen rapporterade alla deltagare att 

de deltog i någon form av fysisk aktivitet, minst 20 minuter vid varje tillfälle och vid minst 1 

– 2 gånger i veckan. Kim, Kim och Ahn (2006) har påvisat att den fysiska aktiviteten kan 

förbättras med hjälp av SMS som kommunikationsmedel mellan sjuksköterskan och 

patienten. Den fysiska aktiviteten ökade från 2,5 + 2,2 dagar per vecka till 3,4 + 2,2 dagar per 

vecka. Varje tillfälle innefattade minst 30 minuters sammanhängande fysisk aktivitet. En 

studie från Hong Kong (Chan et al. 2005) påvisade ett minskat kaloriintag hos 

diabetespatienter över 60 år genom användandet utav videokonferensutrustning för 

informering kring bland annat kost, motion och diabetessymtom. I snitt minskade intaget från 

1529 + 227 kilokalorier till 1245 + 217 kilokalorier per dag. Från Storbritannien har det 

kommit en studie (Clark et al. 2004) där det framkommit att diabetespatienter efter en 

intervention, där de fått arbeta mot målsättningar och diskrepansen mellan dessa och sina 
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förmågor att genomföra förändringar, gått från att tänka på att genomföra livsstilsförändringar 

till att faktiskt genomföra dem.

Resultatdiskussion

Många utav artiklarna presenterar sina resultat av interventionerna som en förändring i HbA1c 

(Huang et al. 2004; Kim 2007; Kim & Jeong 2007; Kim& Oh 2003; Kim & Song 2008; 

Mayer-Davis et al. 2004; Wattana et al. 2007; Young et al. 2005). Detta ger visserligen en 

indikation om att aktuell intervention har gett effekt förutsatt att en sänkning föreligger; men 

problemet är att det inte går att avgöra huruvida det är livsstilsförändringarna som genomförts 

i interventionen, eller någonting annat som ligger till grund för förändringen. I flertalet av 

studierna förekommer det exempelvis förändringar av metformin- och insulindoser som med 

stor sannolikhet inverkar på resultatet.

Ett annat stort problem är att i de studier där resultat gällande genomförande av 

livsstilsförändringar presenteras (DeSouza & Subrahmanya Nairy 2004; Durso et al. 2003; 

Kim & Oh 2003) så har olika former av självskattningsenkäter använts för att genomföra 

mätningen av livsstilsförändringar. Således är det inga objektiva data som presenteras. 

Därmed är det svårt att säga hur väl resultatet i studierna faktiskt överensstämmer med 

verkligheten. 

I tre av studierna finns en antydan till att återkoppling till studiedeltagarna gällande deras 

diabetessituation eventuellt kan ge en positiv effekt gällande HbA1c-sänkning (Young et al. 

2005; Kim & Jeong 2007) och motion (Durso et al. 2003). Således tror uppsatsförfattarna att 

detta är någonting som sjuksköterskan kan använda sig av för att förbättra 

diabetespatienternas följsamhet till livsstilsförändringar.

Handdatorn som hjälpmedel för diabetespatienten (Sevick et al. 2008) verkar kunna ge goda 

effekter gällande följsamheten kring dietrekommendationer. Antydan till detta finns i artikeln. 

Att den dessutom av studiedeltagarna ganska genomgående accepterades som hjälpmedel och 

ansågs vara lätt att lära sig gör den bara än mer intressant. Emellertid presenteras inga resultat 

gällande hur den faktiskt påverkar följsamheten. Tidigare nämnda antydan till god effekt 

ansågs dock som tillräckligt för att artikeln skulle inkluderas i resultatet.

I en av studierna (Mayer-Davis et al. 2004) undersöktes viktförändringen under en ett år lång 

intervention efter sex månader, och vid studiens avslut. Efter sex månader hade en signifikant 

viktminskning skett i den intensiva livsstilsinterventionsgruppen. Efter ett år hade de dock 
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gått upp något i vikt gentemot vid sexmånaderskontrollen. Intensiteten i 

livsstilsinterventionsprogrammet hade trappats ned efter det första halvåret. 

Detta anser uppsatsförfattarna kunna vara en indikation på att antingen motivationen till 

livsstilsförändringar är störst i början när de ska genomföras eller att motivationen svek på 

grund av nedtrappningen i livsstilsinterventionsprogrammet. Nedtrappningen kan också varit 

en kombination av de båda motivationsfaktorerna.  I vilket fall som helst så anser 

uppsatsförfattarna att energi kan behöva läggas på att vidhålla motivationen till att genomföra 

och bibehålla livsstilsförändringar på längre sikt.

I samma studie (Mayer-Davis et al. 2004) framkom det att de deltagare i grupp ett som deltog 

i mer än hälften av de uppsatta träffarna i livsstilsinterventionsprogrammet uppvisade ett 

markant bättre resultat. Uppsatsförfattarna inser dock svårigheterna att identifiera vilken sorts 

samband som föreligger mellan variablerna deltagandegrad och resultat. Dels så tror 

uppsatsförfattarna att det kan vara så att deltagandet i sig ökar motivationen, men det kan dels 

också vara så att motiverade personer väljer att delta i denna typ av program i en större 

utsträckning. I båda fallen så framkommer motivationens betydelse för slutresultatet starkt. 

Därmed anser uppsatsförfattarna, så som tidigare poängterats, att energi måste läggas på att 

motivera diabetespatienterna till livsstilsförändringar.

Metoddiskussion

Ett problem med resultatet är att endast artiklar tillgängliga i fulltext har använts. Således är 

det inte säkert att resultatet representerar forskningen på det stora hela inom området de 

senaste fem åren. Men trots att artiklar ej tillgängliga i fulltext har exkluderats så har ett gott 

underlag till resultatdelen kunnat hittas i de aktuella databaserna. Därmed kan resultatet 

fortfarande sägas vara av värde, men läsaren bör vara medveten om att det inte nödvändigtvis 

förmedlar hela sanningen om forskningsläget gällande området.

Uppsatsförfattarnas andra frågeställning har inte gått att besvara fullt ut. Detta på grund av 

den tendens att presentera resultat som HbA1c-värden istället för grad av genomförande av 

livsstilsförändringar som tagits upp i resultatdiskussionen. 

Angående granskningsmallen så har författarna varit rörande överens i sina tolkningar av hur 

poängsättningen av artiklarna i resultatdelen skulle se ut. Denna koncensus har gjort att 

analysen av artiklarna gått relativt smärtfritt, men den kan också ha gjort att gemensamma 
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tolkningar inte kommit upp till diskussion och därmed kan risken för eventuella feltolkningar 

av hur granskningsmallen skulle användas ha ökat.

Alla artiklar som inkluderats i resultatdelen är av kvantitativ art. Detta är ingenting som 

uppsatsförfattarna har eftersträvat. Två utav artiklarna som valdes ut för granskning var 

kvalitativa, men dessa föll bort på grund av att kvaliteten bedömdes som för låg. Anledningen 

till att så få kvalitativa artiklar påträffades tror artikelförfattarna kan ha att göra med hur 

föreliggande uppsats syfte formulerats. Om syftet hade varit att undersöka exempelvis 

upplevelsen av att genomföra livsstilsförändringar hade antagligen förhållandet mellan 

andelen kvantitativa och kvalitativa artiklar varit det motsatta.

Många av artiklarna kommer från Asien, framför allt då Sydkorea (Kim 2007; Kim & Jeong

2007; Kim, Kim & Ahn 2006; Kim & Oh 2003; Kim & Song 2008). Dessa artiklar behandlar 

främst användandet av SMS i vården av diabetespatienter. Ett problem enligt 

uppsatsförfattarna är att mobiltelefonkulturen inte nödvändigtvis ser likadan ut i andra delar 

av världen jämfört med Sydkorea. Således är det svårt att veta exakt hur applicerbara 

resultaten är exempelvis i Sverige. En liknande problematik gäller för flertalet av de andra 

artiklarna (Chan et al. 2005; DeSouza & Subrahmanya Nairy 2004; Huang et al. 2004; 

Wattana et al. 2007). De kommer från kulturer som skiljer sig i relativt stor utsträckning från 

den svenska vilket gör det svårare att bedöma hur väl de genomförda interventionerna skulle 

fungera i vår kultur.

Dursos med fleras (2003) artikel är en pilotstudie och därför kan det argumenteras för att den 

kanske borde ha uteslutits från resultatdelen. Dock gav den beskrivna interventionen så pass 

goda resultat att den valdes att inkluderas ändå. Däremot är det viktigt att vara medveten om 

att resultatet kan vara svårt att generalisera till följd av det låga deltagarantalet.

I Mayer-Davis med fleras (2004) studie var det främst en dietist som stod för genomförandet 

av interventionen. Anledningen till att uppsatsförfattarna ändå valt att ta med artikeln i 

resultatdelen var för att själva genomförandet likväl kunnat utföras av en sjuksköterska. 

Således kunde resultatet tolkas som relevant för uppsatsförfattarnas syfte.

Vidare är alla data som presenteras i resultatdelen statistiskt signifikanta. När 

uppsatsförfattarna valt att inkludera icke signifikanta resultat anges detta.



25

Klinisk relevans

Det finns en stor marginal till både hälsovinster och ekonomiska vinster, med tanke på hur 

stor utbredning diabetes typ 2 har i världen och de enorma kostnader som detta innebär. Detta 

förutsätter dock att sjukvårdspersonalen vet hur de ska arbeta för att öka patientens följsamhet 

gällande livsstilsförändringar.

Denna uppsats bidrar till detta i viss utsträckning genom att presentera nya metoder i form av 

bland annat användandet av teknik som SMS och handdatorer i diabetesvården. Att 

implementera de åtgärder som tagits upp kan dock vara problematiskt då de kräver olika 

former av teknisk utrustning samt programvara som måste upphandlas. Åtgärderna kräver 

även att sjuksköterskorna utbildas i handhavandet av de tekniska hjälpmedlen varför 

kostnadsfrågan är av största vikt vid eventuell implementering.

Förslag till vidare forskning

Tendensen till att presentera resultatet genom data från någon form av 

självskattningsformulär, i någon form av provsvar, främst HbA1c, eller antropometriska 

måttförändringar ger en inkomplett bild över vilka metoder som faktiskt ger effekt gällande 

genomförande av livsstilsförändringar hos diabetes typ 2-patienter. Således borde kommande 

forskning dels objektivt mäta huruvida livsstilsförändringar genomförs; och dels faktiskt mäta 

effekter av de genomförda livsstilsförändringarna. Då någon form av objektiv mätning av 

livsstilsförändringar verkar saknas föreslås dock att forskning för att hitta ett mätinstrument 

för detta prioriteras. 

Ytterligare någonting som borde utforskas vidare är hur handdatorer som hjälpmedel kan 

påverka följsamheten till livsstilsförändringar hos diabetespatienterna. Detta på grund av 

acceptansen och den positiva inställningen till handdatorn som hjälpmedel som etablerats av 

Sevick med flera (2008).

Etiska aspekter

Uppsatsförfattarna har strävat efter att granska artiklarna i resultatdelen så objektivt som 

möjligt och att sanningsenligt återge resultatet.
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING Bilaga I

Kvantitativa studier

Fråga Ja Nej
1. Motsvarar titeln studiens innehåll?
2. Återger abstraktet studiens innehåll?
3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik?
4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?
5. Är studiens syfte tydligt formulerat?
6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?
7. Är designen relevant utifrån syftet?
8. Finns inklusionskriterier beskrivna?
9. Är inklusionskriterierna relevanta?
10. Finns exklusionkriterier beskrivna?
11. Är exklusionskriterierna relevanta?
12. Är urvalsmetoden beskriven?
13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?
14. Finns populationen beskriven?
15. Är populationen representativ för studiens syfte?
16. Anges bortfallets storlek?
17. Kan bortfallet accepteras?
18. Anges var studien genomfördes?
19. Anges när studien genomfördes?
20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?
21. Anges vilka mätmetoder som användes?
22. Beskrivs studiens huvudresultat?
23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?
24. Besvaras studiens frågeställningar?
25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet?
26. Diskuterar författarna studiens interna validitet?
27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?
28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?
29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?

Maxpoäng: 29
Erhållen poäng:
Kvalitet: låg (< 70 %)   medel (70 – < 80 %)   hög (> 80 %)
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och Forsberg, C. & 
Wengström Y. (2008)



GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING Bilaga II

Kvalitativa studier

Fråga Ja Nej
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?
2 Återger abstraktet studiens innehåll?
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik?
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?
7 Är designen relevant utifrån syftet?
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?
9 Är inklusionskriterierna relevanta?
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?
11 Är exklusionskriterierna relevanta?
12 Är urvalsmetoden beskriven?
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler?
15 Anges var studien genomfördes?
16 Anges när studien genomfördes?
17 Anges vald datainsamlingsmetod?
18 Är data systematiskt insamlade?
19 Presenteras hur data analyserats?
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?
21 Besvaras studiens syfte?
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet?
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?
Summa

Maxpoäng: 25
Erhållen poäng:
Kvalitet: låg (< 70 %)   medel (70 – < 80 %)   hög (> 80 %)

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och Forsberg, C. & 
Wengström Y. (2008)


