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Sammanfattning 

Denna litteraturstudies syfte var att identifiera och evidensgradera de omvårdnadsåtgärder 

med vilka sjuksköterskan kan motivera patienter med diabetes typ-2 till egenvård. De 27 

utvalda artiklarna, som svarade mot uppsatsens syfte, söktes från databaserna Cinahl, 

Elin@dalarna, Medline och PubMed. För att kunna bedöma utsedda kvantitativa och 

kvalitativa artiklars vetenskapliga kvalitet granskades artiklarna utifrån modifierade 

granskningsmallar efter förlagor av Forsberg och Wengström (2008).  Kvalitetsbedömningen 

gav vid handen att av 27 artiklar, var 3 av hög vetenskaplig kvalitet och 24 artiklar var av 

medelgod kvalitet men ingen artikel bedömdes vara av låg kvalitet. På basen av 

artikelkvaliteten evidensgranskades de funna omvårdnadsåtgärderna i enlighet med 

Bahtsevanis (2008) rekommendationer. I litteraturstudien identifierades fyra huvudområden i 

omvårdnadsåtgärder inom diabetesvården: Livsstilsförändringar,  Utbildning, Egenvård samt 

Personalens betydelse. Omvårdnadsåtgärderna Livsstilsförändringar, Utbildning och  

Egenvård vilade på måttligt vetenskapligt underlag och omvårdnadsåtgärden Personalens 

betydelse vilade på stark vetenskaplig grund. Resultaten diskuterades utgående från 

omvårdnadsteoretiker Orems humanistiska modell, som inbegriper egenvårdsbrist, som är en 

beskrivning av och förklaring till varför en person behöver omvårdnad, vilken sker när 

egenvårdskapaciteten är mindre än personens egenvårdskrav. Modellen bygger på antaganden 

om och generella kännetecken på till exempel omvårdnadssituationer och inkluderar 

begreppen omvårdnadskapacitet, hjälpmetoder och olika omvårdnadssystem. 

 

Nyckelord: egenvård, livstil, typ-2 diabetes mellitus, utbildning vårdpersonalens betydelse  
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Abstract  

This present literature review aimed to identify and evidence-grade nursing measures by 

means of which the nurse could motivate patients with diabetes type-2 to self-care. The 27 

selected articles, which met the purpose of the essay, was sought from the databases Cinahl, 

Elin@dalarna, Medline and PubMed. To assess the quantitative and qualitative designated 

papers we examined the scientific quality of the reprints according to modified templates after 

models by Forsberg and Wengström (2008). Quality assessment showed that of 27 scientific 

papers, three were of high quality and 24 were of medium-quality but no paper was judged to 

be of low quality. On the basis of the papers’ quality the nursing measures were evidence-

examined according to Bahtsevanis (2008) recommendations. The literature review identified 

four main areas of nursing measures in diabetes type 2: Lifestyle Changes, Education, Self 

Care and The significance of health-care staff. Nursing Measures, Lifestyle Changes, 

Education and Self-care was based on moderate scientific evidence and but nursing staff’s  

significance rested on a strong scientific basis. The results were discussed on the basis of 

nursing theorist Dorothea Orem’s humanistic model, which includes self-care shortage, which 

is a description and explanation of why a person needs care, what happens when self-care 

capacity is less than the person's self-care requirements. The model is based on assumptions 

and general features of for example nursing situations and includes the concepts of caring 

capacity, using different methods and nursing systems.  

 

Keywords: education, life style, motivation, self management, type 2 diabetes mellitus 
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1.Inledning 
Historiskt sett har diabetes funnits sedan 600 år f.Kr. Då kallades sjukdomen för ”honungssöt” 

som på latin heter mellitus och syftade på urinens söta doft. Grekiske läkaren Aretaios från 

Kappadokien som levde från år 120-180 gav sjukdomen namnet diabetes som betyder ”rinna 

igenom”; nämligen personer som har diabetes har ofta stora urinmängder (Svenska 

diabetesförbundet, 2006). På 1670-talet beskrev Willis den söta doften i urinen, då läkarna 

förr i tiden smakade på patienternas urin. År 1776 bevisade Dobson att patienter med diabetes 

hade mer socker än normalt både i blodet samt urinen. Banting och Best upptäckte år 1921 

insulin och klarlade att brist på insulin var orsaken till diabetes mellitus (Agardh, Berne & 

Östman, 2005). Redan år 1922 fick Leonard Thompson som 14 åring den första 

insulinsprutan. Insulinet framställdes från hundars bukspottskörtel och denna upptäckt 

medförde att dödligheten i diabetes sjönk. Inte förrän på 1930-talet upptäcktes komplikationer 

som medföljer diabetessjukdomen i form av hjärt- kärlsjukdomar, samt tillstötande problem 

på fötter och ögon. I mitten av 1960-talet presenterades glukosspecifika enzymatiska 

bestämningsmetoder, vilka utgjorde en viktig förutsättning för definition och diagnostik av 

diabetes mellitus. Först år 1979 introducerade National Diabetes Data Group (NDDG) och en 

expertgrupp från Världshälsoorganisationen (WHO) de första riktlinjerna för diagnostik och 

klassificering av diabetes (Agardh m.fl., 2005; Svenska diabetesförbundet, 2006). Enligt 

Läkemedelsboken (2010) finns två olika former av diabetes typ 1 och typ 2, varav vanligaste 

formen utgörs av typ 2 diabetes som uppgår till 80-90 % av ungefär 350 000 personer med 

diabetes i Sverige. Lika många kvinnor som män insjuknar i diabetes och sjukdomen är 

kronisk. Denna form av diabetes drabbar framförallt äldre personer, men i och med ändrade 

kost- och levnadsvanor så drabbas allt yngre personer av typ-2 diabetes. Mer än hälften av 

diabetikerna är 65 år eller äldre och risken att drabbas av typ-2 diabetes ökar med stigande 

ålder. Insjuknandet i denna form av diabetes sker ofta smygande (Larsson & Rundgren, 

2003). För att förhindra eller reducera de olika komplikationerna som kan uppstå med en 

diabetes sjukdom är det viktigt med utbildning till personal och patienter. Med bra och saklig 

information för vårdpersonalen kan de hjälpa att öka livskvaliteten hos patienter med typ-2 

diabetes (Iversen & Hanestad, 2005). 
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1.1 Klassificering av diabetes enligt WHO 

Den första allmänt accepterade klassificeringen av diabetes mellitus publicerades av WHO 

(1980) men förändrades år 1985. I klassifikationer från båda åren ingår kliniska klasser och 

två statistiska riskklasser för diabetes mellitus och närstående grupper av glukosintolerans. 

WHO:s kommitté föreslog år 1980 att diabetes mellitus uppdelas i typ-1 Insulin-Dependent 

Diabetes Mellitus (IDDM) och typ-2 Non-Insulin- Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM).  

Klassificeringen accepterades allmänt år 1985 och användes internationellt, som en 

kompromiss mellan klinisk och etiologisk klassificering av individer även när enskild orsak 

eller etiologi var okänd. Senaste uppdateringen av klassificeringen kom år 1999 (WHO, 

1999). Diagnostiska kriterierna vid diabetes är att två förhöjda blodglukos värden är utförda 

vid olika tidpunkter då personen är fastande eller minst två timmar efter glukosbelastning, 

utom i de fall där den kliniska bilden är helt övertygande. Det högre glukosvärdet i plasma 

förklaras av att vattenhalten i röda blodkroppar (70 %) är lägre än i plasma (90 %). Den nya 

lägre faste- gränsen vad gäller P-glukos beror på att anpassning skett till den tidigare 

viktigaste grunden för diabetesdiagnos, P-glukos ≥ 11 mmol/l vid två timmar efter oral 

belastning med 75 gram glukos (Agardh m.fl. 2005; WHO, 1985).  

 
1.1.1 Diabetes mellitus 

När bukspottkörteln (pankreas) bildar litet eller inget insulin uppstår diabetes. Insulinet är ett 

anabolt eller uppbyggande hormon som bildas i de Langerhanska öarna, de så kallade 

betacellerna, i pankreas. Betacellerna stimulerar kroppens insulinberoende vävnader att uppta 

glukos. Insulinet stimulerar kroppens fettinlagring och minskar energifrisättningen från fett 

och glukosfria vävnader. Kroppens fettvävnad samt muskler är mest insulinberoende. 

Hormonet glukagon är ett katabolt eller nedbrytande hormon som framställs i Langerhanska 

öarnas alfaceller, vilka hjälper till att frisätta glukos till blodbanan om glukosnivån är för låg. 

Glukosbalansen i kroppen påverkas även av det autonoma nervsystemet, dels genom 

sympatikus som stimulerar glukagonutsöndringen och hämmar insulinfrisättningen samt 

genom parasympatikus som stimulerar insulinfrisättningen. Glukos är en nedbrytningsprodukt 

av de kolhydrater som vi äter och utgör energikällan som kroppen använder och ungefär 

hälften av vårt energiintag (Eriksson & Eriksson, 2006; Svenska Diabetesförbundet, 2005). 

Glukos överförs vidare till fett som lagras i levern i form av glykogen och utnyttjas som 

energi av muskulaturen (Henriksson & Rasmusson, 2003). När blodsockerhalten överstiger en 

viss nivå frisätts insulinet omedelbart från betacellerna, och påverkar ämnesomsättningen så 
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att blodsockerhalten sjunker. När blodsockret stiger och insulin saknas kan glukos inte 

komma in i cellerna, eftersom glukos inte kan utnyttjas i ämnesomsättningen uppfattar 

kroppen tillståndet som svält på grund av att det är glukosbrist i cellerna. Följden av detta blir 

även att fett- och äggviteomsättningen blir rubbad. Protein bryts ner till aminosyror i levern 

och där sker en omvandling av aminosyror till glukos, detta gör att blodsockret stiger 

ytterligare (Henriksson & Rasmusson, 2003; Svenska diabetesförbundet, 2006).  

 

1.1.2 Typ-2 diabetes 

Typ-2 diabetes är i högre grad ärftlig än typ-1, och över en miljon personer i Sverige bär på 

anlagen för att utveckla typ-2 diabetes (Svenska diabetesförbundet, 2006). I de flesta 

industrialiserade länderna kommer typ-2 diabetes på ungefär femte plats som dödsorsak. Typ-

2 diabetes drabbar framför allt äldre människor och sjukdomen kommer ofta smygande, men 

även yngre personer får denna form av diabetes på grund av dålig kost och fysisk inaktivitet 

(Läkemedelsboken, 2010; Sundin, 2006). Bukspottkörteln producerar insulin vid typ-2 

diabetes men cellernas känslighet för insulin är nedsatt, detta leder till att för mycket glukos 

utsöndras från levern till blodbanan. Cellerna i muskler och fettvävnad kan inte tillgodogöra 

sig glukosen på grund av att det krävs större mängd med insulin för att cellerna ska ta upp 

glukosen och tillgodogöra sig energin. Bukspottkörteln överproducerar insulin för att uppväga 

okänsligheten i cellernas insulinupptag. På sikt kan betacellerna mattas ut och då blir 

insulinnivåerna låga och efter 10-15 år kan personen behöva insulinbehandling. Ändrade 

kostvanor och motion är två av de grundläggande åtgärderna som kan hjälpa personer med en 

begynnande typ-2 diabetes (Fass, 2010).  

 

1.2 Riskfaktorer och komplikationer 

Ett flertal riskfaktorer för diabetes ökar insulinresistensen i kroppens vävnader, såsom 

övervikt, åldrande och sjukdomar som går med förhöjda värden av insulinantagonistiska 

hormoner. Övervikt är största riskfaktorn för att utveckla diabetes typ-2, nämligen de som har 

ett Body Mass Index (BMI) över 25 jämfört med normalviktiga personer, löper en tio gånger 

högre risk att utveckla diabetes och vid fetma med ett BMI över 30 så är risken 30 gånger 

högre. Vid övervikt tvingas kroppen att producera upp till 50 gånger den normala 

produktionen av insulin, för att hålla nödvändiga blodsockernivåer. Vid anlag för diabetes kan 

inte insulinbehovet kompensera detta och sjukdomen blir ett faktum (Svenska 

diabetesförbundet, 2006).  
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1.2.1 Kost  

Om patienter med typ-2 diabetes följde de kost- och motionsrekommendationer som ges, 

skulle många av de sena komplikationerna som följer denna sjukdom kunna förhindras eller 

skjutas på framtiden (Kogan, 2009). Patienter med typ-2 diabetes har en fördubblad risk att dö 

i en hjärtinfarkt jämfört med en frisk person, om patienten är överviktig så ökar risken 

ytterligare (Peters, 2009). Det är viktigt att medicinering och måltider är koordinerade på 

bästa sätt, ty en del patienter behöver mellanmål mellan ordinarie måltider för att motverka 

lågt blodsocker och detta fungerar som en förebyggande åtgärd, då mediciner vid diabetes kan 

ge lågt blodsocker som biverkan. Det är viktigt att det dokumenteras i varje patientjournal 

huruvida patienten behöver mellanmål eller inte (Brown, 2009). Är patienten överviktig bör 

kosten energianpassas så att patienten får en viktnedgång, har patienten en normal vikt så bör 

kosten läggas så att patienten bibehåller sin vikt (Larsson & Rundgren, 2003). 

Rekommendationerna utgörs av fem till sex mål mat per dygn och att det är ungefär tre 

timmar mellan varje mål mat och att inget mål utesluts eller hoppas över och då är 

mellanmålen inräknade. Mängden mat per portion får inte bli för stor vid typ-2 diabetes då 

patienten har en viss insulinproduktion för att ta om hand blodsockerstegringen efter en 

måltid. Många äldre personer behöver äta oftare än var tredje timme, går det längre tid mellan 

målen tvingas kroppen att anpassa sig till det. Då sjunker ämnesomsättningen och muskler 

bryts ner för att bilda blodsocker (Almås, 2002; Sundin, 2006). Emellertid bör kosten som 

patienter med diabetes äter innehålla högst 30 % fett av det totala energibehovet under en dag. 

Har patienten ett för stort intag av fett bidrar det till förhöjt blodtryck och viktökning som i sin 

tur kan bidra till att insulinet utnyttjas sämre i cellerna, det mättade fettet ger en ökad 

kolesterol halt i blodet som i och med det ger en ökad risk för hjärt- kärl sjukdomar. Feta 

mejeriprodukter, korv och leverpastej innehåller mättat fett som höjer low-density 

lipoproteins (LDL)-kolesterolet så kosten bör innehålla en mindre mängd av dessa produkter. 

Fet fisk, vegetabiliska oljor, magert kött, rotfrukter, grönsaker och nötter innehåller omättat 

fett och high-density lipoproteins (HDL)-kolesterol och sänker LDL- kolesterolet. Frukt och 

bär innehåller inget fett eller salt och dessa är ett bra mellanmålsalternativ (Almås, 2002; 

Larsson & Rundgren, 2003; Läkemedelsboken 2010). Äter patienten rätt fett så minskar 

åderförfettningen och blodtrycket sjunker och risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar, 

även belastningen på bukspottkörteln minskar så att det insulin som produceras kanske räcker 

till kroppens celler (Sundin, 2006). 
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I normalkost ska det dagliga behovet av kolhydrater vara ungefär 55 %.  Det är viktigt att 

patienten med diabetes lär sig skilja på olika typer av kolhydrater, personer med diabetes ska 

framförallt äta långsamma kolhydrater (Almås, 2002).  För att minska risken att få diabetes är 

långsamma kolhydrater att föredra då dessa frigör lägre nivåer av insulin och personen får 

mindre kroppsfett; exempel på långsamma kolhydrater är råris, grovt bröd, frukt, müsli och 

mörk choklad. Även kolhydrater i form av fibrer är viktiga i kosten, eftersom de gör att 

glukosen tas upp långsammare i tarmen. I och med det minskar förhöjningen av 

blodsockernivån efter en måltid. Snabba kolhydrater är exempelvis godis, ljust bröd, 

frukostflingor och sylt, och dessa påverkar blodsockernivåerna negativt då de bryts ner snabbt 

i kroppen (Almås, 2002; Svenska Diabetesförbundet, 2006). Om patienten äter långsamma 

kolhydrater så minskar risken att blodsockret svänger, även risken för att blodsockret skall 

ligga på för hög nivå avtar. Med långsamma kolhydrater minskar risken för njurskador och 

risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar också (Larsson & Rundgren, 2003; 

Läkemedelsboken, 2010). Ytterligare, protein finns i kött, fågel, fisk, ägg, mjölk, linser, ärter 

och bönor. Detta ämne är en livsviktig byggnadsprodukt som behövs vid blodproduktionen, 

muskeluppbyggnad och till immunförsvaret. De personer som har en nedsatt njurfunktion bör 

begränsa sitt intag av protein, då detta näringsämne kan skada njurarna (Almås, 2002; Sundin, 

2006).  Emellertid, i Sverige studerades proteinreducerad kost och man fann att protein- 

behovet ska vara individuellt anpassat efter patientens behov och att proteinreduceringen sker 

på ordination av läkaren. Dietisten utarbetar ett kostschema tillsammans med patienten och 

dietisten bör påpeka för läkaren ifall patienten inte kan fullfölja kostbehandlingen, då det 

förekommer en ökad risk för undernäring. Dessa patienter bör få råd och anvisningar av 

dietist om energiberikning (Eyre & Rothenberg, 2008) för att få bra, säker och jämlik vård 

enligt SOSFS 2005:12 (Raadu, 2008). Eftersom läkare och sjuksköterskor anser att de har för 

låg kunskapsnivå då det gäller patienters nutrition skall dietistens kunskaper tas till vara och 

övriga yrkesgrupper skall samarbeta (Eyre & Rothenberg, 2008).    

 

1.2.2 Stress  

Stress inverkar negativt på diabetes typ-2 på grund av blodsockerförhöjningen som sker av det 

sympatiska nervsystemets påslag och frisättningen av adrenalin, noradrenalin och kortisol 

(Eriksson & Eriksson, 2006). Adrenalin förhöjer blodglukos snabbt, dels via effekter på 

leverns glykogenolys, det vill säga nedbrytning av glykogen till glukos och på 

glukoneogenesen eller omvandlingen av aminosyror till glukos, dels via minskat 

glukosupptag i perifera vävnader. Adrenalin stimulerar lipolysen eller fettupplösningen, det 
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vill säga effekten medieras via beta-1 receptorer och resulterar i förhöjda nivåer av fria 

fettsyror. Även noradrenalin ökar lipolysen, vilket förklarar varför förhöjda nivåer av fria 

fettsyror kan ses i samband med stressituationer.  Till exempel hypoglykemi kan förekomma 

trots att insulinnivåerna kan vara höga. Kortisol är ett binjurebarkshormon och ett överskott 

av glukokortikoider som verkar diabetogent genom att det minskar glukosomsättningen i 

perifera vävnader och ökar glukosproduktionen i levern. Kortisol förstärker vidare effekten av 

adrenalin, glukagon och tillväxthormon på glukoshomeostasen (Agardh m.fl. 2005; Lindskog, 

2004). 

 

1.2.3 Hypoglykemi och hyperglykemi 

När patienten lider av hypoglykemi får han/hon insulinkänningar.  Detta är ett tillstånd, som 

kan uppstå vid för mycket insulin eller att diabetesmedicinen är tagen på annan tid än den 

ordinerade tiden, vid för lite mat eller att patienten hoppat över en måltid, druckit alkohol och 

ätit dåligt, eller motionerat mer än vanligt. Även stress kan utlösa att patienten får känningar 

av lågt blodsocker. Symtom på insulinkänningar kan vara mycket individuella men en del 

vanliga inkluderar svaghetskänsla, skakighet, irritation och förvirrning, yrsel, huvudvärk, 

svettningar men även hjärtklappning kan förekomma. När patienten blir darrig och får 

hjärtklappning så har kroppen börjat producera mera adrenalin och för att häva tillståndet 

behöver patienten socker som snabbt kommer ut i kroppen. Denna situation kan uppkomma 

snabbt så det är viktigt att patienten har med sig exempelvis druvsocker att ta vid 

insulinkänningar. Är patienten okontaktbar så ges Glukagon injektion intramuskulärt eller 50 

milliliter 30-procentig glukoslösning intravenöst (Hedner, 2004; Läkemedelsboken, 2010; 

Sundin, 2006; Svenska Diabetesförbundet, 2006). Däremot, vid hyperglykemi är 

insulinnivåerna för låga, blodsockret stiger. Detta tillstånd utvecklas långsamt. Orsaken kan 

vara felaktig kost eller en infektion i kroppen, även om infektionen är lindrig så ökar behovet 

av insulin. Symtomen på högt blodsocker förekommer främst hos typ-1 diabetiker och 

insulinbristen kan uppstå i samband med dålig matlust och illamående . Vid typ-2 diabetes 

förekommer sällan total insulinbrist, vilket gör att det nästan aldrig uppstår akuta symtom, 

patienten kan ha förhöjda blodsocker värden under flera år i avsaknad på direkta symtom av 

diabetes, och då ökar risken för sena komplikationer. Höga blodsockernivåer kan bero på 

bristfällig behandling med tabletter eller insulin. Vanliga symtom är muntorrhet, röd varm 

hud, törst, ökade urinmängder, illamående och kräkning, trötthet, avmagring, försämrad 

uppmärksamhet, nedsatt koncentrationsförmåga, viktminskning, reducerad sårläkning samt 

torr kliande hud. Patienten behöver snabbverkande insulin intravenöst eller subkutant, 
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patienten behöver vätska i stora mängder på grund av ökade urinmängder som leder till 

uttorkning (Svenska Diabetesförbundet, 2006; Larsson & Rundgren, 2003; Läkemedelsboken, 

2010). Det finns en signifikant korrelation mellan högt blodsocker och skador på små eller 

stora blodkärl (Kikuchi, Nezu, Shirakawa, Sato, Togashi & Kikuchi, 2010).  

 

1.2.4 Nervskador 

Nervskador innebär att de minsta nervfibrerna inte får näring och syre, på grund av att 

blodkärlen blir tilltäppta och skadade av glukos. Nerverna är kopplade till känseln i alla organ 

och vävnader i kroppen. Patienter som får nervskador i huden känner inte när de har något 

som skaver till exempel i skon, de kan få otäcka skador på fötterna på grund av nedsatt känsel. 

Innan det gått så långt kan patienten ha haft en brännande, stickande känsla i underbenen. Om 

nerverna till hjärtat skadas kan känseln gå förlorad så att patienten inte känner en hjärtinfarkt. 

Även skador uppträder på andra organ som exempelvis på mage och tarm, med en försämrad 

peristaltik som följd och då tömmer sig magen och tarmarna långsammare (Svenska 

Diabetesförbundet, 2010; Hedner, 2004; Larsson & Rundgren, 2003). Makrovaskulära skador, 

det vill säga skador på stora blodkärl, innebär att det är förkalkningar i kärlen som orsakats av 

att bukspottkörteln kompensatoriskt överproducerat insulin under en längre period. Insulin i 

sin tur stimulerar tillväxt av bindvävsämne i kärlväggarna. Förhöjda blodsockervärden 

påskyndar utvecklingen av förkalkning vid typ-1 och typ-2 diabetes, vilket förklarar varför 

båda formerna av diabetes har förhöjd dödlighet i hjärtinfarkt. Diabetespatienten har dessutom 

en ökad risk att drabbas av en stroke på grund av förändringar i blodkärlen som även orsakar 

att patienten får högre blodtryck. Förträngningar i benens artärer är ett problem vid båda 

diabetesformerna, då blodförsörjningen minskar till musklerna och huden och personen får 

kramper i vadmusklerna, som kallas fönstertittarsjukan (claudicatio intermittens) (Svenska 

Diabetesförbundet, 2010; Hedner, 2004). Emellertid uppträder mikrovaskulära skador eller 

bristfälligheter på mindre blodkärl av förträngningar i de små blodkärlen på grund av plack. 

Detta förekommer i regel efter flera års diabetes, men en del av patienterna har redan denna 

komplikation vid diagnosställandet av diabetes typ-2. I och med att kärlväggen förtjockas 

minskar både blodgenomströmningen i blodkärlet och ämnestransporten mellan blodet och 

vävnaderna, vilket kan ge återverkningar i praktiskt taget i alla organ. Oftast är det ögonen, 

njurarna, nervsystemet och benen som är utsatta. Patienter som under en lång tid lidit av 

kraftiga svängningar i blodsockret kan få allvarliga förändringar i ögonen samt njurarnas 

funktion. Även här får patienten ett högre blodtryck (Svenska Diabetesförbundet, 2010; 

Hedner, 2004; Larsson & Rundgren, 2003). 
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1.2.5 Ögon, njurar och blodtryck 

Diabetes påverkar ögonen på flera sätt, ett exempel är förändringar på näthinnan så kallad 

retinopati (retina= näthinna, pati= sjukdom) som innebär att patienten får grumligt seende 

och i värsta fall kan hon/han bli blind. De här skadorna beror framför allt på att blodsocker- 

nivåerna legat högt under en längre tid och orsakar förändringar i näthinnans blodkärl. Den 

här formen av komplikation förekommer ganska ofta hos patienten när diagnosen ställs och 

patienten har ofta ett för högt blodtryck som förvärrar skadan på ögat (Brown & Heeley-

Creed, 2009; Hedner, 2004; Läkemedelsboken, 2010). Ytterligare, skador på njurarna 

uppkommer som en komplikation hos personer som haft diabetes i många år och vars 

blodsocker varit högt under lång tid. Hos typ-1 diabetiker som får äggvita i urinen är det ett 

tidigt tecken på en begynnande njurskada. Får typ-2 diabetikern äggvita i urinen kan det även 

vara ett tecken på en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Utvecklas njurskador utan rätt 

behandling kan det leda till att patienten behöver dialys eller njurtransplantation. Har 

personen ett högt blodtryck utvecklas njurskadorna snabbare (Svenska Diabetesförbundet, 

2010; Larsson & Rundgren, 2003; Läkemedelsboken, 2010).  Förutom detta, bör blodtrycket 

hos en frisk människa ligga på 110-130/80 mm Hg, är trycket över 140/90 mm Hg 

karakteriseras det som högt blodtryck. Men för den skull behöver inte alla medicineras, även 

om endast det ena trycket är förhöjt så räknas det som ett förhöjt blodtryck. Ett högt blodtryck 

gör att åderförfettningen ökar och över tid så blir kärlväggarna hårdare och mindre elastiska. 

Mängden blod, hjärtats kapacitet och motståndet i alla kroppens små blodkärl är orsaker som 

påverkar hur högt blodtrycket blir. När omkretsen i kärlet blir mindre och smalare så ökar 

trycket (Svenska Diabetesförbundet, 2010; Läkemedelsboken, 2010). Patienter med 

njurpåverkan bör inte ha ett blodtryck som överstiger 125/80 mm Hg (Sundin, 2006). 

 

1.3 Behandling 

Vid mikrovaskulära skador bör den metabola eller ämnesomsättningskontrollen vara 

föredömlig och det är viktigt med uppföljning av patienten. Prevention och behandling har 

dock minskat avsevärt risken för skador vad gäller retinopati. Grad och duration av 

hyperglykemi är den viktigaste patogena faktorn vid retinopati. Retinopati kan behandlas med 

laser och det är även viktigt med synundersökning samt ögonbottenstatus. Vid nervskador bör 

patienten genomgå regelbundna kontroller av njurfunktionen samt albumin/kreatetnin index 

som kompenserar för utspädningseffekter vid provtagning. Medicinering ges om patienten har 

någon form av makrovaskulära skador eller ateroskleros. Har patienten fått en så kallad 

diabetes fot bör en fotvårdsterapeut behandla och följa upp patienten med täta och noggranna 
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kontroller. Viktigt att patienten följs upp av diabetessjuksköterskan då det gäller P-glukos 

mätningar samt hemoglobin (Hb), adult (A) hemoglobintypen (1C) som har glukos kopplat till 

sig (HbA1C), även att ha läkaruppföljning då det gäller medicinering vid diabetes. Emellertid 

skall man aldrig på eget bevåg avbryta läkemedelsbehandling utan att rådfråga en läkare. 

Dietist kopplas in för att tillsammans med patienten gå igenom vad som gäller för 

kostsammansättningen för att minska risken för sena komplikationer. Även information och 

en god kommunikation är viktig då det gäller behandling av diabetes typ-2.  Rökstopp är en 

av de rekommendationerna som ingår i behandlingen av typ-2 diabetes, då rökning minskar 

insulinkänsligheten i cellerna. Vidare, ju mer patienten röker desto högre krav ställs på 

bukspottkörteln på grund av svagare insulinkänslighet. De diabetiker som röker är ofta mer 

svårbehandlade än icke rökare, men slutar patienten att röka ökar insulinkänsligheten ganska 

omgående (Sundin, 2006; Svenska Diabetesförbundet, 2010; Läkemedelsboken, 2010).  

 

1.3.1 Motion 

Motion i form av all fysisk aktivitet bidrar till att blodsockret förbrukas snabbare och i större 

mängd än vid inaktivitet. Ökad fysisk aktivitet ökar känsligheten för insulin i kroppens celler. 

Patienten behöver inte lika mycket insulin då han/hon har ett ökat muskelarbete. Även 

personer som inte har diabetessjukdom får en ökad insulinkänslighet och ämnesomsättningen 

ökar hos både friska och diabetessjuka personer. Har patienten insulin ska han/hon undvika att 

motionera direkt i samband med insulininjektionen, då risken för lågt blodsocker ökar 

(Sundin, 2006). Personer som motionerar tre gånger i veckan eller oftare har en förbättrad 

insulinkänslighet. Efter fysisk aktivitet kvarstår effekten på ämnesomsättningen upp till två 

dygn, beroende på hur intensivt träningspasset varit. Personer som utövar fysisk aktivitet får 

en ökning av energiförbrukningen i kroppen.  Icke desto mindre, då personen gör av med mer 

energi än vad kostintaget för med sig, så använder kroppen fettdepåerna som omvandlas till 

energi, och konsekvensen av det blir en viktnedgång. Har personen övervikt från början så har 

viktnedgången en positiv inverkan på insulinbehovet då detta blir mindre. Det kan även hända 

att patientens egen produktion av insulin kan vara tillräcklig för att blodsockernivån ska bli 

tillfredsställande. Fysisk aktivitet har också den inverkan att blodtrycket sjunker, och det goda 

kolesterolet HDL ökar. Blodcirkulationen i benen förbättras. Har patienten fått sena 

komplikationer bör han/hon undersökas av läkare innan krävande motionsprogram påbörjas, 

då det finns en ökad risk för blödning i näthinnan hos de patienter som har kärlförändringar 

(Almås, 2002; Sundin, 2006). Då det gäller typ-2 diabetes så är kunskapen om kost och 

aktivitet viktigare ur behandlingssynpunkt än vad läkemedel är (Almås, 2002).  
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1.3.2 Läkemedel 

Läkemedel såsom kortikosteroider, diuretika och östrogener kan öka risken för en försämrad 

glukostolerans och därmed vara en bidragande faktor till utveckling av diabetes typ-2 (Agardh 

m.fl., 2005). Det finns en del läkemedel, till exempel Hydrokortison, Prednisolon, 

Betablockerare och betastimulerare, som kan orsaka diabetes, om personen har anlagen för 

sjukdomen. Dessa läkemedel påverkar omsättningen av insulin negativt och resultatet blir att 

blodsockret blir för högt (Läkemedelsboken, 2010; Sundin, 2006). 

 

1.4 Omvårdnadsteoretisk referensram enligt Dorothea Orem 

Dorothea Orems humanistiska omvårdnadsmodell utgår från att vården anpassas efter 

vårdtagarens behov och kunskap. Hon menar att personen bör ha en balans mellan sin egen 

förmåga att vårda och sitt behov av egenvård. Kan inte personen på eget bevåg ha en balans 

mellan dessa två faktorer så går vårdsystemet in och kompenserar med kunnig vårdpersonal 

(Thorsén, 1997). Orem menar att olika handlingar som en person utför, i syfte att främja sin 

egen hälsa eller sitt välbefinnande är en form av allmänmänskligt beteende. Människan är en 

varelse som har behov av frihet enligt Orem. I normala fall önskar hon/han kunna ha 

förmågan att ta vara på sig själv. Alla personer har ett individuellt egenvårdsbehov som måste 

tillgodoses för att personen ska kunna fungera normalt samt kunna utvecklas och ha hälsa 

(Jahren Kristoffersen, 1998). Orems teori inbegriper egenvårdsbrist, som är en beskrivning av 

och förklaring till varför en person behöver omvårdnad, vilken sker när egenvårdskapaciteten 

är mindre än personens egenvårdskrav. Denna är också knuten till egenvårdsbegränsningar i 

personens egenvårdskapacitet (Kirkevold, 2000). Teorin bygger på vissa antagande och 

generella kännetecken på hjälpsituationer, däribland omvårdnadssituationer och omfattar 

begreppen omvårdnadskapacitet, hjälpmetoder och olika omvårdnadssystem. Första 

omvårdnadssystemet innebär att vårdaren har kontroll över alla beslut och patienten har ingen 

aktiv del i vården tillexempel då patienten är medvetslös. I det andra omvårdnadssystemet 

delas besluten av patienten och vårdaren, här är patienten delvis aktiv. Tredje 

omvårdnadssystemet omfattar undervisning och stöd vilket innebär att vårdaren bidrar med 

vägledning och stöd, besluten ligger helt hos patienten (Kirkevold, 2000). Orems teori 

inbegriper begreppet egenvårdsbehov som hon delar in i tre kategorier: 1 universella behov, 2 

utvecklingsmässiga behov och 3 hälsorelaterade behov (Kirkevold, 2000). Empowerment, 

eller bemyndigande definieras att hjälpa en person att upptäcka och använda sin naturliga 

förmåga att ta kontroll över sin sjukdom. Diabetes är en allvarlig sjukdom som kräver 

medicinsk behandling, omvårdnad och rådgivning av sjukvårdspersonalen är ”experter” på 
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diabetes men den dagliga omvårdnaden vid diabetes kan utföras av den sjuka själv som är 

”expert” på att leva med sjukdomen och innebär därför ett personligt ansvar. Enligt Ovink, 

(2009) är bemyndigande en begreppsförklaring om delaktighet "att skapa förutsättningar för 

patienter som skall ansvara för självförvaltning av sin diabetes".  

 

1.5 Problemformulering  

I och med att typ 2 diabetes har upptäckts allt lägre ner i åldrarna bör sjukvårdspersonal hitta 

ett bra sätt att motivera eller bemyndiga patienterna till förbättrad egenvård. Även att arbeta 

preventivt med de människor som är yngre och befinner sig i riskzonen för typ 2 diabetes. 

Invandrare från olika kulturer blir äldre och behöver vård, och även dessa människor behöver 

få saklig och bra hjälp för att uppnå en god egenvård då de insjuknar i diabetes. 

Sjuksköterskans uppgifter enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning är att motivera till 

livsstilsförändringar om det behövs samt främja patientens förmåga till egenvård. 

 
1.6 Syfte  

Är att identifiera och evidensgradera de omvårdnadsåtgärder som motiverar patienter med 

diabetes typ-2 till egenvård. 

 

1.6.1 Frågeställning  

Vilka omvårdnadsåtgärder kan motiverar patienter med diabetes typ-2 till förbättrad 

egenvård? 
 

 

 
 

 

 

Figur 1. Processen att identifiera omvårdnadsfaktorer som motiverar patienten med diabetes typ-2 att förbättra sin  

egenvård?  
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2 METOD 
2.1 Design 

Föreliggande studie har utförts som en systematisk litteraturstudie 

 

2.2 Urval av litteratur 

För att finna relevanta vetenskapliga artiklar till litteraturstudien användes databaser vid 

högskolan Dalarna i Falun Cinahl, Elin@dalarna, Medline och PubMed. Titel och abstrakt 

som överensstämde med litteraturstudiens syfte och frågeställning bestod av 27 artiklar. 

Sökorden som användes var type 2 diabetes, education, patient, mellitus, care, motivation, 

nursing, teaching, changes, self management, behavioral, lifestyle dessa ord användes i olika 

kombinationer. Fem av artiklarna hittades med hjälp av referenslistan från litteraturstudier. I 

dessa manuella sökningar användes namnet på författarna eller rubriken på artikeln dessa 

artiklar går att finna i tabell 2 bilaga 4.  Dessa två alternativ användes även i kombination. 

Artiklarna som medtogs i resultatet innehåller både kvantitativa och kvalitativa studier.  

 

 
 
Tabell 1. Sammanställning av olika sök kombinationer av sökorden i fyra databaser
    
Databas Sökord Antal 

artiklar 
Antal 
valda 
artiklar 

Elin@Dalarna Type 2 diabetes, education, lifestyle, patient 30 1 
 Type 2 diabetes mellitus, care, patient, education 29 1 
 Type 2 diabetes, education, motivation 9 1 
 Patient teaching, nursing 71 1 
 Changes, self management, behavioral 30 1 
Cinahl Behavioral, type 2 diabetes 33 1 
 Diabetes mellitus, nursing, care, motivation, teaching 44 1 
 Patient education diabetes type 2,self management 32 3 
 Diabetes type 2, education, changes life style 14 1 
Medline Diabetes mellitus type 2, life style, changes 50 1 
 Diabetes type 2, education, changes 23 1 
 Diabetes type 2, education, teaching 9 3 
 Diabetes type 2, self management, motivation 5 1 
 Diabetes type 2, education, patient, behavioral 5 1 
PubMed Care, diabetes type 2, mellitus, life style changes, 

patient, self management, behavioral 
1 1 

 Teaching, type 2 diabetes, motivation                                                                                                                                                                            27 2 
 Diabetes mellitus type 2, self management, self care, 

education, nursing 
22 1 
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2.3 Inklusionskriterier:  

Inklusionskriterier: artiklar som var skrivna mellan åren 2005-2010 medtogs. De skulle 

finnas tillgängligare i fulltext, vara skrivna på engelska eller svenska. Innehållsmässigt skulle 

de överensstämma med uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

2.4 Exklusionskriterier:  

Exklusionskriterier: artiklar som var skrivna på annat språk än på svenska eller engelska 

uteslöts. Vidare uteslöts översiktsartiklar och studier där barn ingick. Även posters och 

konferensbidrag avlägsnades.  

 

 

2.5 Datainsamlingsmetod, kvalitetsgranskning och evidensgradering 

För att kunna bedöma valda kvantitativa och kvalitativa artiklars (tabell 2) vetenskapliga 

kvalitet har artiklarna granskats utifrån modifierad granskningsmall efter förlagor av Forsberg 

och Wengström (2008) samt hämtade från Högskolan Dalarna. Studenterna till föreliggande 

arbete delade upp artiklarna inbördes vid granskning. Maxpoäng för de kvantitativa 

artiklarnas kvalitetsbedömning var 29 poäng och maxpoäng för de kvalitativa 25 poäng. 

Studiens totala poängsumma räknades om i procent av den högst möjliga poängsumman 

(bilaga 1 & 2). Av sammanlagt 27 artiklar, som valdes ut och granskades utifrån 

granskningsmallar, erhöll 3 hög vetenskaplig kvalitet och 24 artiklar fick medelgod kvalitet 

och ingen artikel bedömdes vara av låg kvalitet. Artiklarna evidensgranskades i enlighet med 

Bahtsevanis (2008) rekommendationer (bilaga 3). 

 

2.6 Etik 

Skribenterna avser att förhålla sig objektiva till metoder och fynd samt strävar efter att 

evidensgradera dessa upptäckter så sakligt och sanningsenligt som detta låter sig göras. 

 

 

3. Resultat 
I de utvalda artiklarna framkom olika sätt att hjälpa och motivera patienter med typ-2 diabetes 

till en förbättrad egenvård. Åtgärder som påträffades och befanns vila på medelgott eller 

starkt vetenskapligt underlag var: livsstilsförändringar, utbildning, egenvård och personalens 

betydelse (figur 2).   



19 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Figur 2. Gradering av omvårdnadsåtgärders evidensstyrka vid formulering av slutsatser efter modell av 
Bahtsevani (2008). Personalens betydelse som omvårdnadsåtgärd befanns vila på starkt vetenskapligt underlag. 
Artikelförfattarna finns angivna i figuren. 
 

3. 1 Resultat som vilar på måttligt vetenskapligt underlag 

3.1.1 Livsstilsförändring 

I denna studie framkom att typ-2 diabetes och sömnstörningar (sömnapné) har gemensamma 

riskfaktorer inklusive fetma som är vanligt bland medelålders och äldre personer. Totalt 

deltog 17 personer, som indelades i tre fokusgrupper av främst kvinnor: 5 afro-amerikaner, 11 

kaukasier och 1 indisk deltagare. Majoriteten av deltagarna led av fetma, deras medelvärde 

var 31,2 i BMI och de sov igenomsnitt 5,9 timmar per natt. Motivation att vårda diabetes 
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försämrades på grund av trötthet och framförallt under helgerna. Några av deltagarna glömde 

att äta lunch, en del av dem behövde påminnas om medicinering och misskötte 

blodsockerkontroller. Deltagarna hade svårt att anpassa sig socialt med andra människor, de 

hade även svårigheter att sköta sitt arbete. Fetman och tröttheten resulterade i att deltagarna 

var alltför ansträngda för att förbereda hälsosamma måltider, så de valde snabbmat, godis och 

läsk istället. En deltagare upplevde att sömnigheten under dagen inte var något problem, för 

resten av deltagarna hade sömnighet påverkat deras dagliga liv. Ökade insatser krävdes för att 

kunna utföra uppgifter, identifiera problemen för att kunna hantera sin diabetes. Deltagarna 

ansåg att trötthet är ett hinder att engagera sig i sin egenvård beträffande diabetes. Överdriven 

trötthet under dagen kan leda till försämrad sinnesstämning samt en ökad belastning på 

diabetesbehandlingen (Chasens & Olshansky, 2008). Forskarna Lee, Kim och Daly, (2008) 

studerade 154 koreanska patienter, 72 män och 82 kvinnor med diabetes typ 2 analyserades 

med avseende på näringsintaget i relation till glukos och lipidvärde. Medelåldern för 

deltagarna var 61 år. Patienterna rekryterades från tio vårdcentraler, näringsintaget mättes 

med 24 timmars intervall. Mer än hälften av de manliga patienterna hade en hög halt av 

kalorier och kalciumintag. Utav de kvinnliga patienterna hade 71 % ett otillräckligt 

kalciumintag. Intaget av kolhydrater 75 %, protein 17 %, fett 8 % var lika för alla patienter. 

Medelvärdet av serum glukos nivån var brett 46-606 milligram per deciliter, endast 8 % av 

patienterna hade blodsockernivåerna inom normala referensram och mindre hälften hade 

godtagbara värden av HbA1c, vilket kan leda till allvarliga sen komplikationer. Sambandet 

mellan alla näringsämnen, serum blodglukos, lipider, ålder och motion visar på en negativ 

korrelation av det dagliga intaget av protein och glukos, vilket indikerar att patienter som 

förbrukar mindre protein i sin dagliga kost tenderar att få högre blodsockernivåer. Patienter 

som konsumerade mindre kalorier, kolhydrater och mindre kalcium visade högre 

totalkolesterol värden och patienter som konsumerade mer fett hade högre nivåer av HDL 

(Lee, m.fl. 2008). 

I Vincents (2009) studie befrämjades livsstilsförändring genom anpassad utbildning för 

mexikanska amerikaner, där 17 patienter med typ 2 diabetes deltog. Deltagare delades in i två 

grupper med åtta personer i kontrollgruppen och nio i interventionsgruppen. Deltagarna var 

56 år och 71 % var kvinnor och hälften av deltagarna var gifta. Medelvärdet på dem som hade 

en formell utbildning var 13,1 år i kontrollgruppen, interventionsgruppen 6,4 år. Författarna 

undersökte patienternas fysiska aktivitet vid promenader och stegräknare användes för att 

mäta distansen under en dag. Medelvärdet av antal steg ökade från 4175 till 7238 steg per dag 
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efter en veckas gångpromenad. Förbättringar från interventionsgruppen noterades kring 

kunskaperna om diabetes, blodglukos och HbA1c även egenvårdsbeteende förbättrades, i 

kontrollgruppen uteblev förbättringen. Interventionsgruppen hade mer kunskap och färdighet i 

att hantera vardagliga ting och kände att de hade mer kontroll efter utbildning. Den balans 

som krävs vid aktivt deltagande vad gäller beslut om kost, mängden mat personen bör äta 

förbättrades efter utbildning. Familjestöd och utbildning stärkte personens åtaganden till 

hälsosamma livsstilsförändringar. Utbildning för både patienter och anhöriga är viktigt då 

familjen kan bli ett hinder för patienten med diabetes genom frestelser och ohälsosamma 

beteenden. Med hjälp av utbildning fick deltagarna kunskap i att göra hälsosamma livsstilsval 

samt så delade deltagarna med sig av sina kunskaper med sina familjer, familjens hälsa var 

viktigt för deltagarna. Förslag gjordes om att utbilda familjemedlemmar antingen i 

kombination med personer med diabetes eller i ett separat program bara för 

familjemedlemmar, detta erbjudande visade sig vara mycket användbart för att stödja och 

uppmuntra patienter i egenvården (Vincent, 2009)  

3.1.2 Utbildning 

I Turkiet studerades 80 patienter med diabetes typ 2: de indelades i en interventionsgrupp och 

kontrollgrupp. Här framhävs att i utbildningsprogrammet finns ett samband mellan höga 

blodsockernivåer och retinopati, vilket är en komplikation som leder till blindhet. 

Återkommande ögonkontroller skulle utföras var sjätte månad även om det inte fanns några 

tecken på retinopati. Värdet av att inspektera fötterna varje dag förklarades i 

utbildningsprogrammet. Uppföljningen två veckor efter avslutad utbildning påträffades vissa 

förbättringar i kunskap kring egenvårds beteende och skillnad i diabetes mellan interventions 

och kontroll grupperna fanns. Insatser visade att utbildningsprogram som utvecklats enligt 

patientens behov kan förbättra patientens skötsel av sin sjukdom, patienten bör stödjas att 

bevara egenvårdsbeteende på lång sikt. Långsiktiga utbildningsprogram bör utvecklas på 

grundval av patientens behov för uppföljning samt egenvård. Ett utbildningsprogram hade 

utvecklats för interventionsgruppen, kunskaper och självrapporterande egenvårds beteende 

testades före och efter utbildningsprogrammet. Det fanns inga signifikanta skillnader i kön, 

ålder, utbildningsnivå, BMI, diabetes varaktighet eller typ av behandling mellan patienter i 

interventionen och i kontrollgrupperna. Patienterna ombads att ange fördelarna vid kontroll av 

P-glukos mätning innan sänggåendet. Ingen i kontrollgruppen rapporterade att de hade behov 

av P-glukosmätning före sänggåendet medan två från interventionsgruppen tyckte detta var 
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viktigt, innan de genomgått utbildningen. Efter utbildningen framkom att fyra patienter i 

interventionsgruppen och en i kontrollgruppen tyckte detta var nödvändigt. Patienterna 

tillfrågades om näringsintaget behövde reduceras för att gå ner i vikt, skillnaden var inte 

signifikant före och efter utbildningen. I utbildningsprogrammet blev patienterna tillfrågade i 

olika ämnesområden såsom diabetes retinopati vad de visste om negativa effekterna kring 

detta. Alla patienter hade kännedom att diabetes kan skada ögonen. De blev inte tillfrågade 

om andra komplikationer eftersom det var för svårt för dem att bedöma. Kring ämnet motion 

förstod alla patienterna att det var viktigt med fysiska aktiviteter, såsom simning, cykling och 

gångpromenader. Viktkontroll är betydelsefullt att hantera vid diabetes typ 2 och är kopplad 

till fetma. Patienterna tillfrågades ifall de vägde sig eller inte och hur ofta. Det var lite färre 

antal innan utbildning än efter, men ingen signifikant skillnad vad gäller antal patienter (Atak, 

Gurkan & Kose, 2008).  

I denna artikel (Song & Kim, 2007) har effekten på öppenvårdens intensiva program för 

hantering av glykemiska blodsockerkontroller hos patienter med typ 2 diabetes över en 12 

veckors period undersökts.  Urvalskriterierna att medverka i studien var att kunna utföra egna 

blodsocker kontroller, vara tablett behandlad, samt förstå mål, metoder och förfaranden. I 

studien ingick 49 personer, 25 i interventionsgruppen, 24 i kontrollgruppen. Utbildningen 

pågick under tolv veckor omfattade telefonrådgivning och undervisning i diabetesvård, 

komplikationer vid diabetes. Författarnas resultat blev att diabetes komplikationer kan 

förhindras om glykemiska blodsockerkontroller hos diabetes patienter bibehålls. Det visar sig 

att patient utbildning är avgörande för att patienten skall kunna kontrollera sitt eget 

blodsocker.  Systematisk utbildning som bör utföras på ett lämpligt sätt tillsammans med 

patienten.  

Under tio månader utfördes en undersökning (Wallace, Seligman, Davis, Schillinger, Arnold. 

m.fl. 2009) i Amerika av ett tvärvetenskapligt team bestående av kliniska forskare som samlat 

in synpunkter från patienter med diabetes. Teamt har utarbetat en guide utifrån patienterna 

”Leva med diabetes” och de har satt patienten i centrum. Guiden tar upp ämnen som patienten 

tycker är viktigt att få kunskap om som kost, fysisk aktivitet, glukosmätning, medicinering 

och insulin användning. Den är utformad på ett enkelt språk med bilder för att var lätt 

förstålig och lättläst. Författarna ville i sin pilotstudie undersöka effekten av att kombinera en 

guide med rådgivning från vårdcentraler. 
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Av de 250 patienterna som ingick var 78 % Afro- amerikaner eller spansktalande, nästan 

hälften av deltagarna var oförsäkrade, inte avslutat gymnasiet, hade lässvårigheter, nio år var 

genomsnittet sedan diagnos ställts, 20 stycken av deltagarna fullföljde inte studien. 

Deltagarnas kompetens bedömdes före intervention inom fem olika områden med hjälp av 

intervjuer om:  
1. patienten är medveten om, involverad i förebyggande åtgärder som gäller hans/hennes egen vård.  

2. ångest som är relaterad till diabetes. 

3. bedömning av patientens förmåga att utföra enskild diabetes egenvård, övervakning av blodsocker, få 

läkarvård, och ta hand om sin hälsa. 

4. bedöma sin förmåga att hantera sina läkemedel, upprätthålla en diet, motion, fotvård. 

5. varierande öppna frågeställningar om allmänna kunskaper om diabetes. 

 

Även deltagarnas HbA1c och BMI registrerades. Deltagarna fick en personlig introduktion av 

guiden och samtals rådgivning, även två rådgivande telefonsamtal ingick. Efter ungefär 2, 4, 

12 och 16 veckor kontaktades deltagarna per telefon eller fysisk kontakt för bedömning av 

användandet av guiden Leva med diabetes och om patienten hade gjort några framsteg i sin 

individuella handlingsplan. Deltagarna fick även hjälp av utbildaren som ringde och gav 

feedback till att uppnå planen om det fanns svårigheter, även att skapa nya handlingsplaner. 

Författarnas resultat av denna studie tyder på att lättläst och lättbegriplig utbildnings material 

ökar förbättringen av praktisk kunskap och beteendet för egenvård. Denna form av utbildning 

och hjälp hade också betydelse för de som bor på landsbygden (Wallace, m.fl. 2009). 

 

Two Feathers, Kieffer, Palmisano, Anderson, Sinco och Janz, m. fl. (2005) angav att det i 

Detroit finns ett center för sjukdomskontroll och prevention som arbetar för att eliminera 

rasistiska och etniska skillnader inom sex sjukdomsområden bland annat diabetes, Racial and 

Ethnic Approaches to Community (REACH). Interventionen planerades och genomfördes 

med ledning från REACH Detroit styrgrupp, bestående av lokala hälso ledare, klinisk 

personal, forskare och REACH Detroit personal. Under tio-veckor i mars till juni 2002 

utbildades tio Afrikan- och Latino Amerikaner i att förespråka familjens hälsa. Dessa bjöd in 

300 personer att medverka och151 personer gick med på att delta. De 151 Afro- och Latino 

Amerikanare rekryterades från tre sjukhus, två stycken med specialist vård och ett kommunalt 

hälsocenter till REACH studien, alla deltagarna hade diagnosen diabetes typ 2 och var över 18 

år. Personerna fyllde i formulär innan studien inleddes, om vad de kunde om egenvård, om 

kost, fysisk aktivitet, glukoskontroller. Även ett HbA1c togs för att undersöka hur blodsockret 

legat de tre senaste månaderna. Kursplanen bygger på relevant kulturell kunskap för att hjälpa 
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deltagarna att relatera till sunda kostvanor, fysisk aktivitet och att minska stress. Utbildningen 

pågick under två timmar fem gånger under fyra veckor, från juni till oktober 2002 i två 

kommuner. Deltagarna uppmuntrades även att ta med en familjemedlem eller vän till 

utbildningen. I resultatet framkommer statistiskt signifikanta förbättringar i kunskap om 

kostvanor, beteenden och fysisk aktivitet. Även en statistiskt betydelsefull förbättring av 

HbA1c nivå uppnåddes (Two Feathers m. fl. 2005). 

 

Lawton, Peel, Parry och Douglas (2008) studerade i Skotland 40 personer som intervjuades 

fyra gånger. Författarna ville undersöka människors uppfattningar och tolkningar av sin 

diabetes typ 2. Personerna fick utbildning och information i strukturerade grupper på 

sjukhuset. En del av människorna hävdade att deras diabetes var ärftlig, andra såg sambandet 

mellan fysisk inaktivitet, dålig kost och övervikt. Trots att de fått utbildning i diabetes på 

sjukhuset så hade inte alla ändrat sitt beteende då det gäller kost och motion. En person ville 

till och med få insulinbehandling han antog att han då kunde leva som vilken frisk person som 

helst. Men under dessa fyra år så hade nästan alla personer som ingick i studien fått ett ökat 

intresse för diabetes typ 2 och dess orsakssamband. De läste böcker och pratade med vänner 

och släktingar som också hade diabetes (Lawton m.fl. 2008).  

I en studie av Gucciardi, Demelo, Offenheim och Stewart (2008) undersökte man faktorer 

som kan bidra till egenvården hos personer med diabetes typ 2. Telefonintervjuer gjordes med 

267 personer som deltog i diabetes utbildning och fanns deltagare som inte hade någon familj, 

därför sakande de stöd och det blev det lite svårare för dem att kunna hantera sin egenvård. En 

del av deltagarna var för upptagna med sig själva och familjen för att kunna genomföra bra 

resultat. Även bristen på kunskap om diabetes gjorde det svårare att hantera situationen. En 

del deltagare tyckte att de hade tillräckligt med information och kunskap för att hantera sin 

diabetes, de hade fått kunskaperna genom litteratur, böcker. Andra deltagare uttryckte apati 

mot diabetesundervisning på grund av att utbildningen inte var prioriterad då de ansåg sig 

upptagna, hade inte tid, hade andra prioriteringar under dagen. Faktorer visar deltagarnas 

beteende hur tjänster är strukturerade och informerade. Konflikten med arbetsschema och 

utbildningscentrets öppethållningstider var orsaker till att deltagarna inte hade tid. Även 

deltagare som arbetade heltid och deltid var mer benägna att avstå från utbildningsprogram. I 

studien visar det att utbildningsprogram kan ta tid och är kostsamt för deltagare vilket gör att 

de avstår från detta. Det finns utbildningstjänster som är mindre intensiva och under bekväma 

tider som passar deltagarna bättre gentemot deras arbetsschema och de flesta var mer positiva 
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till detta. De program som erbjuder flexibilitet genom Internet, e-post eller telefon kan nå fler 

deltagare. Det visade sig att även regelbunden information genom telefonsamtal och 

hembesök kan lösa mycket av deltagarnas hinder. Enligt deltagarna var kommunikation och 

information viktigaste delen, en del deltagare tyckte att de inte fick tillräcklig information 

kring diabetes. Information från diabeteskliniker och läkare kan ge en minskad frånvaro då 

deltagarna får rätt information om vart de vänder sig, och hur de ska göra för att kunna 

hantera sin diabetes. Påverkan på kostnader, utbildningens effektivitet och oförmågan att 

tillgodose behoven hos en del personer med diabetes, författarna påtalar en oro över hur 

hälso- och sjukvårdssystemet fungerar (Gucciardi, m.fl 2008).  

I en studie som utfördes mellan åren 1995-96 i Israel av Rachmani, Slavachevski, Berla, 

Fromma och Ravid  (2005) ingick 141stycken patienter. Patienterna indelades i två grupper 

om 70 respektive 71patienter som fick vanlig standardvård och information om diabetes. 

Andra gruppens patienter fick två timmar individuell utbildning i olika sätt att uppnå god 

kontroll av riskfaktorer som följer diabetes typ 2. Patienterna fick bland annat en plan för 

livsstilsförändringar, ett träningsprogram i fysisk aktivitet, att mäta blodtrycket en gång i 

veckan, bokföra laboratorieresultaten, att de skulle ta kontakt med läkaren vid avvikelser på 

laboratorieresultaten. Dessa patienter rekommenderades också att kontakta någon specialist 

inom området diabetes vid behov om information och utbildning. Efter åtta år gjorde samma 

forskare en uppföljning av studien på samma patienter. Forskarna kom fram till att 

välinformerade och motiverade patienter blev mer framgångsrika i att upprätthålla en god 

kontroll över sina riskfaktorer, som ledde till minskade risker för hjärtkärlsjukdom och 

långsammare progression av mikrovaskulära sjukdomar. I grupp två som fått individuell 

utbildning drabbades patienterna sällan av stroke, hjärtinfarkt, hjärt- och kärlsjukdom, hade 

mindre nefropati- och retinopati, färre amputationer och bypassoperationer jämfört med grupp 

ett där 70 patienter ingick. 

Lane, Hood och Rollnick (2008) undersökte om rollspel vid utbildningar kan hjälpa 

vårdpersonal att utöka sin kommunikationsförmåga till att motivera patienter. I studien ingick 

70 stycken hälso- och sjukvårdspersonal under två dagar, de indelades i ”patient” grupp och  

”undervisar” grupp. Deltagarna fick två minuter att läsa skriftligt manus som förklarade 

uppgiften, resultat tyder på att upplevda metoder för utlärande är bra då personal vill uppnå 

resultat i undervisning. Grupperna förbättrade sin utbildningsförmåga.  
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Visram, Bremner, Harrington och Hawthorne (2008) lyfte fram betydelsen av individuella 

behandlingsprogram i sin studie då det gäller att motivera personer till fysisk aktivitet vid 

diabetes. I studien ingick 21 personer som var nydiagnostiserade med typ 2 diabetes, elva 

personer tackade ja och tio personer tackade nej till utbildningen. Diabetessjuksköterska 

genomförde utbildningen under åtta veckor, träffarna pågick under två timmar varje gång. En 

timmes fysisk aktivitet och 45-minuters föredrag om diabetes ingick i utbildningen. Själva 

studien utfördes vid ett uppföljande möte sex månader efter avslutat utbildning. Personer som 

inte medverkat i utbildningen hade mindre förståelse för att diabetes typ 2 var en allvarlig 

sjukdom med följdsjukdomar på olika organ i kroppen. Gruppen kände skam och ville inte 

prata med sina medmänniskor om sjukdomen, en del ansåg att kärlkramp var värre än diabetes 

detta var ett argument till att inte utöva någon fysisk aktivitet. Personerna som slutfört 

utbildningen tyckte det var givande och lärorikt, de uppskattade att få träffa människor i 

samma situation och utbyta kunskaper. Kostvanorna var lättast att ändra på. Personerna i 

utbildningsgruppen ansåg att de hade bättre kontroll över sin diabetes efter avslutad kurs.  

 

I en annan studie där utbildnings seminarier pågick under en dag skulle patienter få kunskaper 

i att öka sin fysiska aktivitet. Utbildning utarbetades av en tvärvetenskaplig grupp som bestod 

av läkare, sjuksköterskor, dietister, beteende terapeuter och sjukgymnaster. Av 26 personer 

fullföljde 25 personer utbildningen. Efter ett år undersöktes hur många som återfallit till 

fysisk inaktivitet, sju personer hade återfallit. Patientens viktnedgång och BMI hade minskat 

under detta år även procentuella förbrukningen av kalorier hade ökat. Författarnas resultat är 

vikten av enskild information då patienten får feedback, och information i grupp då 

patienterna får utbyta kunskaper, erfarenheter och åsikter sinsemellan som bygger på en 

socialkognitiv modell. Kamratstöd och samspelet i grupp har visat sig främja inlärning, 

beteende och behandling hos patienter med diabetes och fetma. Under utbildningsseminariet 

är patienterna indelade i grupper om tio stycken personer och under dagen så diskuterar de 

även i mindre grupp om två till fyra personer. Samtalet i smågrupper var inriktade på 

specifika frågor som ”kostens betydelse vid fysisk aktivitet, och hur man ska uppnå sina 

utbildningsmål”. Även utbildningsseminarier, nutrition och kostförändring ingick under denna 

dag. Teamet som ingick som utbildare ville inte enbart ge ett utbildningsprogram utan även 

förhindra att patienterna återföll i gamla vanor (Amati, Barthassat, Miganne & Hausman, 

Monnin, m.fl. 2007). 
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Heisler, Piette, Spencer, Kieffer och Vijan (2005) undersökte huruvida patienter som vet sitt 

personliga HbA1c laborationsvärde har en bättre förståelse och motivation för egenvården i 

diabetes. Undersökningarna på gick från maj 2001 till oktober 2002, det var 686 vuxna 

personer från olika etniska grupper som var indelade i olika grupper vita, svarta, latino- 

amerikan och övriga. Endast 171 personer av de 686 personer visste sitt exakta HbA1c värde. 

Latino amerikanare och svarta hade i genomsnitt ett högre HbA1c värde jämfört med 

grupperna vita och övriga. Latino amerikanerna hade lägre förståelse för sin egenvård i 

diabetes, ingen större skillnad återfanns mellan de fyra grupperna då det gällde P-

glukoskontroller under sju dagar.  Vidare, Heisler, Piette, Spencer, Kieffer och Vijan (2005) 

fann att vårdpersonal bör ha bra verbal kommunikation med diabetespatienten, vara tydlig i 

sin information beträffade de faktiska laboratorievärdena. Vårdpersonalen bör uppmuntra 

patienten att registrera egenvärdena som han/hon tar och ge feedback, denna form av 

tillvägagångssätt kan vara betydelsefull till patienter med liten hälsokunskap och låg 

utbildning. Vårdpersonal måste lära sig att utreda patientens egna uppfattningar beträffande 

svårigheter för egenvården. Använda patientens värderingar, motiv och mål till att förbättra 

metabola kontroller, än att enbart försöka öka kunskapen om diabetesvård. Vårdpersonal ska 

hjälpa patienten att sätta upp realistiska mål och strategier. De patienter som kände till och 

förstod HbA1c värdet hade en bättre förståelse och motivation för sin egenvård (Heisler m.fl. 

2005). 

 

Adams, Crawford, Rimal, Lee, Janneck och Sciamanna (2009) studerade under tio månader, 

203 personer med typ 2 diabetes. Två interventionsgrupper och en kontrollgrupp ingick. 

Författarna granskade patienter som fick individuell feedback om diabetes via Internet ökade 

sin motivation och behandling till att få ett bättre blodtryck, lägre blodsocker och sänka 

kolesterolet. Interventionsgruppen ett fick positiva anpassade meddelanden och information, 

intervention grupp två fick negativ information om olika risker. Informationen till grupp ett 

kunde vara så här ” Det är viktigt för människor som dig själv med diabetes att blodtrycket 

kontrolleras väl, för att skydda hjärtat och njurarna...” , information till grupp två ” Högt 

blodtryck kan vara dödligt för människor med diabetes. Det kan skada hjärtat allvarligt, 

orsaka att njurarna inte kan fungerar, och det kan också leda till blindhet...”. Kontroll- 

gruppen fick informationen senare än interventionsgrupperna. Interventionsgrupperna 

skickade sina resultat via e-post då de själva tagit blodtryck och P-Glucos till sin läkare och 

de fick feedback på åtgärder vid förändringar. Författarna kom fram till att motivationen hos 
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patienter med diabetes typ 2 inte ökade, eller till att förbättra sina värden då det gäller bättre 

blodtryck, lägre blodsocker och sänka kolesterolet vid datoriserad individuell feedback 

(Adams m.fl. 2009).  

 

3.1.3 Egenvård 

Spraque, Shultz och Branen (2006) presenterade en bedömning av egenvårdsbeteenden hos 

patienter med diabetes typ 2 efter att dessa fått utbildning. Utbildningsprogram användes på 

tre sjukhus, deltagarna rekryterades genom journalhandlingar. Man använde sig av 

patientcentrerade mål för beteendeförändringar hos diabetikern. Deltagarantalet var 97 

patienter, varav de flesta var kvinnor. De fick utbildning av läkare eller annan 

sjukvårdspersonal om fysisk aktivitet och kostvanor. En del av patienterna hade som mål med 

utbildningen att komma underfund med hur de skulle uppnå bättre egenvård. Fysik aktivitet 

och kost var de viktigaste målen som patienterna uppmanades att kontrollera, de 

rekommenderades att ta emot råd av sjukvårdspersonalen. Antalet måltider var tre per dag, de 

flesta patienter uppgav att de intog tre till fyra måltider om dagen. Efter utbildningen ansåg 

sig merparten av deltagarna att de förbättrat sin egenvård. Vissa av deltagarna ansåg att deras 

mål från diabetesutbildningen var användbara, men det skedde mera förändringar i fysisk 

aktivitet än i kostförändringar (a.a.). Vidare, Bai, Chiou och Chang (2009) undersökte faktorer 

som påverkade patienters egenvårdsbeteende vid typ 2 diabetes. I studien ingick 165 

deltagare, 87 var män, 49 deltagare var analfabeter, 95 personer av deltagarna hade haft 

diabetes i över 10 år. De flesta deltagarna behandlades med perorala läkemedel. Män hade 

högre egenvårdsbetyg än kvinnor och det berodde på att män hade högre utbildningsnivå. 

Deltagare med utbildning från gymnasium, högskola/universitetsnivå hade högre betyg i 

egenvårdsbeteende än analfabeter. Akademiker och högskoleutbildade hade högre 

egenvårdsbeteende än de som hade grundskoleutbildning. Det fanns även en viss skillnad i 

egenvårdsbeteende relaterad till inkomstnivå. Deltagare som hade inkomster på 10 000 $ hade 

sämre egenvårdsresultat än deltagare med 20000 - 50000 $. Religion var även en viktig 

indikator för egenvårdsbeteendet. Ickereligiösa deltagare hade ett bättre egenvårdsresultat än 

de som var religiösa. Deltagare med hög ekonomisk status och en lång sjukdomstid hade 

vanligen en bättre egenvård än deltagare med svag ekonomisk ställning och en kort 

sjukdomsvaraktighet. Deltagare med stort socialt stöd hade högre egenvårds betyg än 

deltagare med mindre och otillräckligt stöd. Äldre diabetiker med högre utbildningsnivå var 

bättre på egenvård än äldre analfabeter. Deltagare med högre utbildning är mer medvetna om 
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sin diabetes än de som har en lägre utbildning. Studien visade att den ekonomiska ställningen 

är positivt korrelerad med egenvårdsbeteende. 

 

En studie av Satoh, Sakurada, Hatakeyama, Fukuoka och Hatakeyama, m.fl. (2008) pågick 

under sex månader och forskarna jämförde äldre patienter på sjukhus med primärvårdens 

patienter, som befann sig i medelåldern och äldre. Patienter som vårdades på sjukhus 

indelades i kontroll- och interventionsgrupp, med nio stycken patienter i varje grupp. 

Primärvårdsgruppen indelades i två grupper som bestod av en kontrollgrupp och en 

interventionsgrupp med nio personer i varje grupp. Båda interventions- och kontrollgrupperna 

förtärde en traditionell kost som utarbetats av nutritionspersonal inom vården före start av 

jämförelsen. Båda interventionsgrupperna fick använda sig av Model Nutritional Balance 

Chart (MNBC), som rättar sig efter 11 kategorier av mat som kött, fisk, ägg, mjölk, gröna och 

gula grönsaker, ljusa grönsaker, frukt, spannmål, olja och socker. Patienterna prickade av 

vilka kategorier de använt under en vecka, utifrån det fick de sedan vägledning, instruktioner 

och uppmuntran då det funnits en balans eller obalans i kosthållningen. Kontrollgrupperna 

fick en traditionell kost med instruktion om begränsningar av kalorier, och näringsbalansen i 

förhållandet till kolhydrater, proteiner och fett från dietister på sjukhuset. Efter sex månader 

jämfördes laboratorieprover som tagits på blodsocker, HbA1c, kolesterol, protein. Jämförelse 

visade att näringsbalansen förbättrades och HbA1c värdena minskade i interventionsgruppen, i 

kontrollgruppen uteblev förändringen (Satoh,  m.fl. 2008).  

 

I Australien utfördes en studie av White, Terry, Troup och Rempel (2007) där 114 kvinnor 

och 76 män ingick.  Två tredjedelar av deltagarna hade diabetes typ 2, 13 personer hade 

kardiovaskulär sjukdom, övriga hade både diabetes typ 2 och kardiovaskulär sjukdom. 

Personerna fick svara på en enkät om deras beteendemässiga, normativa och styrande 

uppfattningar i förhållande till regelbunden, måttlig fysisk aktivitet och kostvanor med låg 

fetthalt. Författarnas resultat blev, att oftast är det personernas underliggande 

beteendemönster och uppfattningar som är viktiga faktorer för såväl fysisk aktivitet som 

kostvanor med låg fetthalt. Även slöhet framkom som en orsak till att inte utöva fysisk 

aktivitet. För att sporra till en hälsosam livsstil i denna patientgrupp, bör vinstkostnaderna i 

form av enskilde personens välbefinnande och livskvalitet lyftas fram och uppmuntras (White 

m.fl. 2007). Ytterligare, i en studie (Wattana, Srisuphan, Pothiban & Upchurch, 2007) var 

syftet att undersöka effekterna av egenvården vid diabetes och blodsockerkontrollers 

betydelse samt livskvaliteten hos patienter, då det finns en ökad risk för kranskärlssjukdomar 
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hos diabetiker. Antalet personer som ingick i studien var 147 patienter av 157 tillfrågade. Det 

var 75 personer i experimentgruppen och 72 stycken i kontrollgruppen, studien pågick under 

sex månader. Experimentgruppen fick utbildning i storgrupp under två timmar, men indelades 

i fyra mindre diskussionsgrupper, där diskussionen pågick i 90 minuter. Utbildning innehöll 

måltidsplanering, fysik aktivitet, fotvård, korrekt användning av läkemedel, kontrollista 

beträffande mätresultat. Även meditation ingick i utbildningen för att minska stressen hos 

diabetespatienten. Personerna i experimentgruppen fick två hembesök på 45 minuter vardera 

av forskaren, och individuell utbildning. Kontrollgruppen fick traditionell undervisning av 

sjuksköterska eller annan person med behörighet i diabetesvård. Författarnas resultat är att 

alla i experimentgruppen fick en ökad kunskap i att bedriva egenvård med följden att 

kranskärls sjukdomar minskade och livskvaliteten ökade jämfört med kontrollgruppen  

 

3.2 Resultat som vilar på starkt vetenskapligt underlag 

3.2.1 Personalens betydelse  

Sjuksköterskans insatser beträffande undervisning och hur det dokumenteras har Friberg, 

Bergh och Lepp (2006) studerat på ett sjukhus i Sverige. I studien ingick journaler från 35 

patienter, 22 kvinnor och 13 män, mellan 35-84 år. Patienterna hade olika diagnoser. 

Journalanteckningar från 206 dygn analyserades under sju månader, antalet dagar som 

patienten vistades på vårdavdelningen varierade, medelvärdet var 45 dagar. Efter att ha 

studerat journalanteckningarna kommer forskarna fram till att sjuksköterskor ofta 

dokumenterar under fel sökord då välbefinnande, integritet, säkerhet och förebyggande 

(VIPS) används, och sökordet undervisning används endast en gång. Varken patienternas 

behov av kunskap eller undervisningsinsatser dokumenterades på ett strukturerat sätt. 

Skiftande indikationer på patienternas behov av kunskap finns i form av föreställningar samt i 

frågor och kommentarer om erfarenheter av kroppsliga förändringar. Termer och uttryck som 

visar undervisningsinsatser, information, motiverande samtal, förklaringar, instruktioner och 

inställning samt förväntningar, registreras utan att vara kopplad till en tydlig identifiering av 

patienternas behov av kunskap. Patienter sökte information och kunskap om den egna 

sjukdomen hos andra patienter, i böcker, tidningar och på Internet. Patienterna lyssnade också 

på vad vårdpersonal sade till andra patienter för att få information och kunskap.  

Qureshis och Kais (2008) undersökte huruvida familjer informerats av sina läkare om risker 

vid diabetes typ 2 och om de vidtar åtgärder för att minska riskerna. Av 3323 deltagarna som 

svarade var det 21 % som uppgav att deras läkare informerade om ökad risk för diabetes på 
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grund av släkthistorian. Deltagare som var 55 år och äldre fick mindre information än yngre 

personer. 64 % kvinnor fick mer information jämfört med den oinformerade gruppen på 55 %. 

Prevalensen om att vara informerad varierade med utbildningsnivå, inkomst eller äktenskaplig 

status. Chansen att informeras av läkare ökade med antalet släktingar som haft sjukdomen 

diabetes. Deltagarna i den informerade gruppen var mer tillmötesgående att rapportera 

livsstilsförändringar för att förebygga diabetes än den icke-informerade gruppen. Läkare är 

oftare benägna att informera patienter med starkare familjär historik. De kan identifiera denna 

högre riskgrupp antingen ensam eller i kombination med andra riskfaktorer, vilket ger dem 

möjlighet att begränsa hälsofrämjande resurser effektivare till förebyggande av diabetes 

mellitus (ibid.). Vidare, Vég, Rosenqvist och Sarkardi (2006) undersökte skillnader då det 

gäller deltagarnas syn på sin roll och vilket stöd de behöver för sin diabetesbehandling. De 

flesta av deltagarna ville uppnå eller upprätta god blodsockernivå för att kunna leva så 

normalt som möjligt. Det fanns en viss skillnad i hur dessa mål skulle beskrivas som att 

undvika hotande komplikationer eller för att uppnå hälsa och välbefinnande. Denna kategori 

gällde för 105 personer, 63 % kvinnor och 37 % män. Medelåldern var 63 år, 

genomsnittslängden för diabetes varaktighet var 4 år. Deltagarna ansåg att de hade 

huvudansvar för sin sjukdom och förklarade att de hade en aktiv roll i diabetesbehandlingen, 

de beskrev hälsa som marknadsföring om deras behandlings mål, att hålla en bra glykemisk 

balans. Antingen hade de begränsat stöd, särskilt stödbehov eller så var de nöjda med det stöd 

de redan hade, av hälso- och sjukvårdspersonal eller av sitt personliga sociala nätverk. Dessa 

människor tycktes ha integrerat diabetes i sina dagliga rutiner och ansågs ha ansvar för sin 

egen roll. Deltagare i missmodighetskategorin uppfattades ha negativa erfarenheter av dagliga 

rutiner att leva med diabetes och att ha en stark vilja att få stöd till problemlösning. 

Deltagarna var djupt oroade över sin sjukdom och specifikt uttryckt en önskan att få kontroll 

över sin diabetes för att kunna gå vidare med sina liv. Varför de kände sig modfällda 

attribuerade de till olika orsaker och förklaringar och diabetesrelaterade rutiner fungerade inte 

som de skall. Skälen varför de inte lyckas med att kontrollera sin diabetes förklarades oftast 

med dålig hälsovård, övervikt, någon annans fel eller psykiska problem. Flera av de 

modfällda deltagarna uppgav att de hade en "passiv" roll i hanteringen av diabetes. Dessa 

deltagare beskrivs ha dålig kontroll över sin diabetes och hälsa och kände i allmänhet mer 

frustration över sin situation.  Då det gäller behov av stöd har flera av deltagare uttryckt sitt 

missnöje då det gäller sin läkare och de ville byta till mer kompetent och förstående 

läkare/personal. Stödet behöver vara heltäckande och beröra hinder såsom övervikt, låg 

motivation samt en önskan om bättre relationer med vårdpersonal (Vég m.fl. 2006). 
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I en studie av Norris, Chowdhury, Van Let, Horsley och Brownsteins m.fl. (2005) beskrevs 

olika variationer kring sjukvårdspersonalens ansvarsområden i diabetesvården. Rollerna 

klassificerades i fem typer av tjänster. Första rollen har betydande ansvar för patientens vård 

och stöd, för allmänna begrepp, kroniska sjukdomar, identifiering, ärendehantering, 

telefonuppsökande verksamhet, diabetesspecifika ämnen, komplikationer vid diabetes samt 

dokumentation ingår.  Community Health Worker (CHW) innefattar ett nära samarbete med 

sjukvården som har ett betydande ansvar för patienter varje vecka per telefon eller i deras 

hem. I andra rollen var CHW i första hand en pedagog för patienten eller en person som 

bistått patientens i egenvårdskompetensen. I tredje rollen var CHW ett stöd för vården och 

informationen kring diabetes samt utbildningsprogram för vårdpersonalen. I den fjärde rollen 

fungerade CHW som en samordnad vård eller som samverkan med sjukvården. I sista och 

femte rollen ges ett socialt stöd. Patienter som deltagit i studien och som medverkat i CHW- 

programmen beskrev att deras kunskaper om diabetes och egenvården hade avsevärt ökat 

efter detta. Patienternas positiva beteendeförändringar visade att det blev förbättringar vad 

gäller kosten, fysiska aktiviteter, egenkontroll av blodglukos samt i deras egenvårdsbeteende. 

Resultatet från CHW och deltagarna visade förbättrad kunskap, både för glykemisk kontroll 

samt blodtryck. Uppgifter från deltagare visar att de flesta var nöjda med sina kontakter med 

CHW samt att deras kunskapsnivå hade förstärkts (Norris, m.fl. 2005) 

I Finland studerade Jallinoja, Pajari och Absetz (2008) under ett år och sex månader 216 

personer som befann sig i riskzonen för diabetes typ-2. Studien ingick i en del av ett program 

som heter, Good Aging in Lahti Region (GOAL). De undersökte specifikt hur personerna 

förändrade sina vanor preventivt då det gällde kost, fysisk aktivitet under 30 minuter och 

viktminskning. Deltagarna kontaktades efter ett år, för att ingå i studien för viktminskning 

skulle vissa kriterier uppfyllas beträffande kroppsvikt, 143 stycken personer som uppfyllde 

kriterierna. För att rekrytera personal som kunde intervjua personerna reducerades antalet till 

30 personer. De indelades i två grupper en viktminsknings grupp och viktöknings gruppen. 

Grupperna indelades ytterligare i tre kategorier hopplöshet-, kampen- och 

individuella/självstyrande känslan oberoende av vilken intervjugrupp de tillhörde. Deltagarna 

fick anvisningar och stöd av sjusköterska i rådgivning då det gäller självdisciplin och kontroll 

till kostförändring, fysisk aktivitet, svårigheterna att uppnå viktnedgång. Deltagarna fick även 

individuell feedback av rådgivarna. I gruppen som präglades av hopplöshetskänsla återfanns 

personer från viktöknings- gruppen; de tyckte att livet var över sedan de slutat arbeta och de 

ljög för sig själva då det gällde kosten. De intalade sig att de kunde börja imorgon istället på 
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det viset sköt de problemet framför sig hela tiden. Personerna upplevde en förbättring då de 

träffades i grupp och fick råd/anvisningar. I gruppen som präglades av kampkänsla fanns 

personer både från viktöknings gruppen, och viktminsknings gruppen. Personerna beskrev 

kampen mot olika frestelser de blir utsatta för gällande mat, en del av personerna hade god 

hjälp av informationen de fått av rådgivarna för att uppnå målet till viktminskningen. Andra 

upplevde det besvärligt att motivera sig själv inför olika frestelser och vid fysisk aktivitet. I 

sista gruppen där individuell och självstyrandekänsla var den förhärskande fanns nästan 

enbart de personer som hade haft en viktnedgång. Personerna upplevde detta som ny 

erfarenhet och möjligheten till sundare livsstil. Personerna ansåg att de hade enskilt ansvar att 

uppnå ändrade levnadsvanor. Det framkom i studien att många har svårt att ändra sina olika 

levnads- och kostvanor på eget bevåg, de behöver stöd, insatser och undervisning för att 

kunna motiveras att ändra sina vanor (Jallinoja m.fl., 2008).  

 

I Storbritannien undersökte Greaves, Middlebrooke, O’Loughlin, Holland och Piper, m.fl. 

(2008) om personer som inte arbetade inom sjukvården, kunde motivera personer som befann 

sig i riskzonen att insjukna i typ 2 diabetes att förändra sina kost- och levnadsvanor. Fem så 

kallade ”hälsofrämjande rådgivare” hade utbildats under två dagar i att stödja 

beteendeförändringar och att ha individuella samtal som skulle motivera till prevention mot 

diabetes typ 2. De ”hälsofrämjande rådgivare” hade erfarenheter från tidigare vilken betydelse 

fysisk aktivitet och hälsosam kost har för ett friskt och sunt liv. De skulle motivera deltagarna 

till att ändra sina kostvanor. Fysisk aktivitet fokuserade på ökad aktivitet inom ramen för den 

enskilde personens nuvarande liv. De141 personer som ingick i studien hade ett BMI på 28 

eller mer, ingen hade diabetes, hjärtkärl sjukdom, personerna indelades i två grupper. Det 

grundläggande för studien var att personerna skulle ha en viktminskning på minst 5 % att 

deras fysiska aktivitet under en vecka var måttlig cirka 20 minuter om dagen.  

Kontrollgruppen bestod av 69 personer som fick informationsbroschyrer i prevention 

främjande kost och fysisk aktivitet vid diabetes. Interventionsgruppen bestod av 72 personer 

som fick 11 individuella samtal under 6 månaders period. Samtalen kunde vara fysiska träffar 

eller telefonsamtal, ett särskilt mål för ”hälsofrämjande rådgivare” var att uppmuntra 

deltagarna att utveckla hållbara kognitiva och beteendemässiga färdigheter för att hantera sin 

kost och fysisk aktivitet. Deltagarna uppmuntrades att själva kontrollera sin egen vikt, 

aktivitet och energinivå. Interventionsgruppen 96 % fick tre individuella samtal och 79 % fick 

sex eller fler samtal. Bedömningar av motiverande samtal tyder på att åtminstone två samtal 
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eller minst 60 minuters dialog krävs för motivation. Interventionsgruppen uppnådde målet 

med viktminskning på minst 5 %, även att utöva måttlig fysisk aktivitet under 150 minuter i 

veckan. I jämförelse med kontrollgruppen hade interventionsgruppen bättre resultat i både 

viktminskning och fysisk aktivitet. Studien visar att personal som rekryterats utanför den 

befintliga sjukvården, med kort utbildning i motiverande samtal kan hjälpa människor 

(Greaves m.fl., 2008).  

 

Andersson, Ekman, Lindblad och Friberg (2008) studerade i Sverige åtta personer i åldern 30-

45 år, som befinner sig i riskzonen att utveckla diabetes typ 2. Deltagarna som ingick i studien 

valdes ut från ett pågående forskningsprojekt känt som Skaraborgs projekt. Författarna anser 

att denna åldersgrupp bör fångas upp och erbjudas avancerad vård i form av hälsosamtal som 

motiverar personerna till att förändra sin hälsosituation. De anser att vårdpersonal inte ska 

informera om risker så mycket, utan skapa en pedagogisk dialog som hjälper att identifiera 

erfarenheter, föreställningar, förklaringar, uttryckliga och underförstådda frågor. Vårdpersonal 

ska hjälpa personen till att känna sig trygg och att han/hon har möjlighet att påverka sin 

situation, för att komma dit måste möjligheter och hinder urskiljas då det gäller att förhindra 

uppkomsten av diabetes typ 2.  

 

4. Diskussion 
4.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Uppsatsens syfte var att identifiera och evidensgradera de omvårdnadsåtgärder som motiverar 

patienter med diabetes typ-2 till egenvård. I litteraturstudien har fyra huvudområden i 

omvårdnadsåtgärder inom diabetesvården identifieras: Livsstilsförändringar (Chasens m.fl, 

2008; Lee m.fl, 2008; Vincent 2009), Utbildning (Atak m.fl, 2008; Song m.fl. 2007; Wallace 

m.fl. 2009; Two Feathers m. fl. 2005; Lawton m.fl. 2008; Gucciardi m.fl. 2008; Rachmani 

m.fl. 2005; Lane m.fl. 2008; Visram m.fl. 2008; Amati m.fl. 2007; Heisler m.fl. 2005; Adams 

2009), Egenvård (Spraque m.fl. 2006; Bai m.fl. 2009; Satoh m.fl. 2008; White m.fl. 2007; 

Wattana m.fl. 2007) samt Personalens betydelse (Friberg m.fl. 2006; Qureshi m.fl. 2008; Vég 

m.fl. 2006; Norris m.fl. 2005; Jallinoja m.fl. 2008; Greaves m.fl. 2008; Andersson m.fl. 

2008). Omvårdnadsåtgärderna  Livsstilsförändringar, Utbildning och  Egenvård vilade på 

måttligt vetenskapligt underlag och omvårdnadsåtgärden Personalens betydelse vilade på 

starkt vetenskaplig grund. 
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4.2 Resultatdiskussion 

Enligt Läkemedelsboken (2010) och Sundin (2006) så har många nydiagnostiserade patienter 

med typ-2 diabetes dåliga kostvanor och många av dessa patienter är dessutom fysiskt 

inaktiva. Detta leder till att patienten bli överviktig, då tvingas kroppen att producera tilltagna 

mängder insulin (Svenska diabetesförbundet, 2006). Diabetes patienter som följer kost- och 

motionsrekommendationerna har en förbättrad egenvård och komplikationerna som kan 

uppstå vid diabetes kan undvikas (Kogan, 2009). I flera av artiklarna som använts i resultatet 

bekräftas uppgifterna att avsaknaden av motion och ohälsosamma måltider leder till fetma, 

sömstörningar och försämrad livsstil (Chasens m.fl. 2008; Lee m.fl. 2008; Vincent, 2009). 

Även familjen har en stor betydelse då det gäller livsstilsförändringar för diabetes patienter 

anser Vincent i sin studie, då dessa kan stödja och hjälpa den sjuke vid motgångar och 

frestelser. Dessutom, bör diabetespatienter äta en kost som endast innehåller 30 % fett för att 

gynna viktminskning och sänka LDL kolesterolet, 55 % långsamma kolhydrater av det totala 

energibehovet under en dag. Proteinintaget bör vara reducerat ifall omständigheterna tillåter 

det (Almås, 2002; Larsson & Rundgren, 2003; Sundin, 2006; Eyre, 2008). I studien som Lee, 

Kim och Daly (2008) överensstämde inte resultatet med den tidigare forskningen. 

Forskarnatill resultat var att de patienter som konsumerade mer fett än de rekommenderande 

nivåerna hade högre HDL. En annan sak som upptäcktes i resultatet var att mindre kalorier 

och kolhydrater visade ett högre värden av totala kolesterolet. Och att de patienter som har ett 

begränsat intag av proteiner i sin dagliga kost har benägenhet att få högre blodsocker nivåer.  

Skribenterna till denna litteraturstudie tycker det är intressant att resultatet inte överensstämde 

med tidigare forskning, men det kanske beror på att studien är gjord i Korea och de har andra 

matvanor än nordiska innevånare. 

 

Det finns en signifikant korrelation mellan högt blodsocker och skador på små eller stora 

blodkärl i hela kroppen (Kikuchi, Nezu, Shirakawa, Sato, Togashi & Kikuchi, 2010). En av de 

mikrovaskulära skador som uppstår vid diabetes är retinopati som uppkommer efter flera års 

diabetes (Svenska diabetesförbundet, 2010; Hedner, 2004; Larsson & Rundgren, 2003). Atak, 

Gurkan, Kose, (2008) poängterar att ögonkontroller är att rekommendera var sjätte månad och 

att denna information bör ingå i utbildningsprogram, då det finns ett samband mellan högt 

blodsocker retinopati. Även Song, Kim (2007) kom fram till i sin studie att en systematisk 

utbildning som utförs på lämpligt sätt tillsammans med patienten är av betydelse för att få en 

god egenvård. Wallace, m.fl. (2009) lyfte fram i sin studie att lättläst och lättbegripligt 

utbildningsmaterial förbättrar praktiska kunskaper i egenvård, forskarna hade även tillämpat 
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telefonrådgivning som hade positiv effekt, då det blev lättare för patienter på landsbygden att 

få kunskap och hjälp att förbättra egenvården. Liknade resultat beträffande tillgängligheten 

och flexibiliteten av utbildningssätt för att öka kunskaperna hos patienten, fann Gucciardi, 

Demelo, Offenheim och Stewart (2008). Alternativen som erbjöds patienterna var e-post, 

Internet och telefon. Forskarna uttryckte en viss oro över hälso- och sjukvårdssystemets sätt 

att fungera. Forskarna ansåg att det var bra då det fanns alternativa utbildningssätt för att nå så 

många personer som möjligt med en bra utbildning som deltagarna hade nytta av, vilket 

inspirerar till en bättre egenvård. Då det gäller typ-2 diabetes så är kunskapen om kost och 

fysisk aktivitet viktigare ur behandlingssynpunkt än vad läkemedel är (Almås, 2002). Även 

rökstopp är att rekommendera vid typ-2 diabetes (Sundin, 2006). Då kursplanerna var skrivna 

på deltagarnas egna språk hjälps deltagare till sundare kostvanor, fysisk aktivitet och att 

minskad stress. Personer bör få instruktioner och utbildning i strukturerade grupper för att öka 

sin kunskapsnivå. Välinformerade och motiverade patienter är framgångsrika i att upprätthålla 

en god kontroll över riskfaktorer vid diabetes (Two feathers, m.fl 2005; Lawton, 2008; 

Rachmani, 2005). Forskare anser att utbildning, information och en bra kommunikation till 

personer med diabetes typ-2 är viktig för att uppnå goda resultat, och att den informationen 

finns på andra språk. 

 

Enligt (Ovink, 2009; Lundh, 1992) skapas förutsättningar för att patienter som skall ansvara 

för självförvaltning av sin diabetes. Strategier ska underlätta personliga beteendeförändringar, 

psykosociala anpassningar och ge en ökad livskvalité. Genom att öka 

kommunikationsförmågan mellan sjukvårdspersonal och patienter kunde man se att 

motivationen hos patienter med typ-2 diabetes blev bättre till egenvård. Individuella 

behandlingsprogram ökade motivationen hos patienten till fysisk aktivitet. Det som betonas är 

enskild information så att patienten får feedback, även en socialkognitiv modell användes då 

patienterna utbyter kunskaper och erfarenheter (Lane, 2008; Visram, 2008; Amati, 2007). 

Följaktligen är det viktigt att sjukvårdspersonal har en bra kommunikation och arbetar 

individuellt med varje diabetespatient. Sjukvårdspersonal bör vara lyhörd och lyssna aktivt till 

patienten då denna är expert på sin egen kropp. Vad gäller omvårdnadssystem omfattar det 

undervisning och stöd, vilket sjukvårdspersonal har ansvar för, men besluten ligger helt hos 

patienten (Kirkevold, 2000). Vårdpersonal skall hjälpa patienter att ställa upp realistiska mål 

och strategier, till exempel patienter som känner till HbA1c värdet har bättre motivation för 

sin egenvård (Heisler, Piette, Spencer, Kieffer & Vijan, 2005) men datoriserad feedback 

ökade inte motivationen hos patienter till att förbättra sina mätvärden (Adams, Crawford, 
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Rimal, Lee, Janneck & Sciamanna, 2009). Har patienten inte tillräckligt med motivation så 

kan det inte bli bra resultat vad gäller egenvården. Fysiska träffar är viktiga ur både sjukvårds- 

personals och patienters synvinkel anser skribenterna till föreliggande studie. 

 

Ändrade kostvanor och motion är två av de grundläggande åtgärderna som kan hjälpa 

personer med en begynnande typ-2 diabetes till en god egenvård (Fass, 2010). Då patienter 

med typ-2 diabetes har en fördubblad risk att dö i en hjärtinfarkt jämfört med en frisk person, 

är patienten överviktig så ökar risken ytterligare (Peters, 2009). Läkemedel såsom 

kortikosteroider, diuretika och östrogener kan öka risken för en försämrad glukostolerans och 

därmed vara en bidragande faktor till utveckling av diabetes typ-2 (Agardh m.fl., 2005). Även 

stress har negativ inverkan på diabetes typ-2 på grund av blodsockerförhöjningen som sker av 

det sympatiska nervsystemets påslag och frisättningen av adrenalin, noradrenalin och kortisol 

(Eriksson & Eriksson, 2006). Patienter som får högre kunskaper i fysisk aktivitet och kost 

förbättrar sin egenvård vid diabetes. Personer som får vägledning, instruktioner, uppmuntran i 

att finna en balans i kosthållningen av dietist fick bättre egenvård. Ofta är det personernas 

underliggande beteendemönster och uppfattningar som är viktiga faktorer för att uppmuntra 

till en hälsosam livsstil. Hembesök av sjukvårdspersonal är viktig för att öka kunskaperna i att 

bedriva egenvård ( Spraque, 2006; Bai, 2009; Satoh, 2008; White, 2007; Wattana, 2007). 

 

Med bra och saklig information för vårdpersonalen kan de hjälpa att öka livskvaliteten hos 

patienter med typ-2 diabetes (Iversen & Hanestad, 2005). Det är viktigt att det dokumenteras i 

varje patientjournal huruvida patienten nutrierar sig optimalt (Brown, Heeley-Creed, 2009). 

Dessa patienter bör få råd och anvisningar av dietist om energiberikning (Eyre & Rothenberg, 

2008) för att få bra, säker och jämlik vård enligt SOSFS 2005:12 (Raadu, 2008). Eftersom 

läkare och sjuksköterskor anser att de har för låg kunskapsnivå då det gäller patienters 

nutrition skall dietistens kunskaper tas till vara och övriga yrkesgrupper skall samarbeta (Eyre 

& Rothenberg, 2008). Sjukvårdspersonalens dokumentation är inte strukturerad då de 

använder sig av fel sökord och patientens behov och kunskaper är sällan dokumenterade. 

Även informationen från läkare då det gäller ärftligheten kring diabetes typ-2 var 

knapphändig. Patienter är missnöjda då de får information från läkare på grund av att de inte 

är förstående och kompetenta. De patienter som har träffat specialistutbildad personal inom 

diabetesvård är nöjda då deras kunskapsnivåer har förstärkts (Friberg, 2006; Qureshi, 2008; 

Vég, 2006; Norris, 2005). Många personer har svårt att förändra sina levnads och kostvanor 

på eget initiativ de behöver stöd, insatser och undervisning för att kunna motiveras till att 
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förändra sina levnadsvanor. Personer som inte arbetar inom sjukvården men som har 

kunskaper i diabetes kan hjälpa personer preventivt till ändrade levnadsvanor. 

Sjukvårdspersonal bör inte informera om risker så mycket, utan skapa en pedagogisk dialog 

som hjälper att identifiera föreställningar, förklaringar och uttryckliga samt underförstådda 

frågor (Andersson, 2008; Greaves, 2008; Jallinoja, 2008). 

 

4.3 Omvårdnadsteoretisk diskussion  

I den föreliggande studien anser studenterna att det bör ingå i grundläggande 

sjuksköterskeutbildningen att patienten alltid finns i fokus i första hand. Som det är nu ser 

sjukvårdspersonalen sjukdomen i första hand och inte människan i sin helhet. Forskarna anser 

att mer hembesök bör göras för att uppnå maximala beteendeförändringar kring patienters 

egenvård. Syftet att främja sin egen hälsa eller sitt välbefinnande är en form av 

allmänmänskligt beteende anser Dorothea Orem. Alla personer har ett individuellt 

egenvårdsbehov som måste tillgodoses för att personen skall kunna fungera normalt samt för 

att han/hon skall kunna utvecklas och ha hälsa (Jahren, 1998; Kirkevold, 2000). 

”Empowerment” bemyndigandefilosofin bygger på den dagliga omvårdnaden vid diabetes; 

diabetespatienten är expert på att leva med sjukdomen därför innebär detta ett personligt 

ansvar (Wikblad, 2006). Dorothea Orems humanistiska omvårdnadsmodell utgår från att 

vården anpassas efter vårdtagarens behov och kunskap. Hon menar att personen bör ha en 

balans mellan sin egen förmåga att vårda och sitt behov av egenvård (Thorsén, 1997). Enligt 

Orem är egenvården komplex och omfattar hela människans varande. Den bygger på förmåga 

att kunna värdera en situation, agera därefter på individuella vanor varav många är tränade 

sedan barndomen. Egenvården är för många till större eller mindre del oreflekterade 

vardagsvanor, en del av livsstilen. Med ett patient empowerment tänkande i vården är det 

lättare att påverka den komplexa personliga egenvården utan att störa individens integritet 

eftersom man tillåter patienten att ange riktningen för en önskad förändring och för vad som 

är möjligt att uppnå. Kan inte personen på eget bevåg ha en balans mellan dessa två faktorer 

så går vårdsystemet in och kompenserar med kunnig vårdpersonal (Jahren, 1998; Kirkevold, 

2000;Thorsén, 1997).  

 

 

4.4 Metoddiskussion  

I denna litteraturstudie användes fyra databaser för att hitta aktuell och relevant forskning till 

valt ämne.  Antalet sökord som nyttjades avgränsade artiklarna. Författarna är medvetna om 
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att betydelsefull forskning kan ha valts bort på grund av detta. Stor mängd forskning 

påträffades inom området diabetes typ 2. De artiklar som valdes bort var inte skrivna på 

svenska eller engelska och dessa kunde ej heller hittas i fulltext. Några av artiklarna som 

påträffades var översiktsartiklar och utifrån dessa sökte skribenterna originalartiklar. 

Litteraturstudien baseras på internationell forskning då det var svårt att finna svenska artiklar. 

Mallarna som användes vid granskningen av artiklarna hjälpte att undersöka den 

vetenskapliga kvaliteten, som låg till underlag för evidensgraderingen av artiklarna. Vissa av 

artiklarna var svårlästa men det kan bero på bristande erfarenhet att läsa forskningsbaserade 

artiklar. Om litteraturgranskningen upprepas med samma mallar för kvalitetsbedömning och 

med samma evidensgraderingsinstrument torde likartade resultat erhållas och uppsatsen 

reliabilitet kan således säkras. Eftersom resultatet är baserat på internationellt publicerade 

artiklar äger arbetet extern validitet eller generaliserbarhet. 

 

4.5 Klinisk tillämpning 

Skribenterna till denna litteraturstudie anser att det finns dåliga kunskaper beträffande 

diabetesvården och dess senkomplikationer som kan uppstå. Studiens resultat är aktuellt i 

dagens sjukvård och kan ge sjuksköterskor inom vården evidensbaserad information samt öka 

kunskaper hos övrig personal. Sjuksköterskor skall motivera patienter med typ-2 diabetes till 

goda egenvårdsåtgärder, då denna form av diabetes blir vanligare samt förekommer i yngre 

åldersgrupper. Sjuksköterskorna bör ha goda kunskaper kring diabetesvården. Enligt etiska 

ICN:s koden (2007), finns fyra grundläggande ansvarsområden, vilka består av att  främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. 

 

4.6 Vidare forskning 

Diabetespatienter bör äta en kost som endast innehåller 30 % fett för att gynna viktminskning 

och sänka LDL kolesterolet, 55 % långsamma kolhydrater av det totala energibehovet under 

en dag. Proteinintaget bör vara reducerat ifall omständigheterna tillåter det (Almås, 2002; 

Larsson & Rundgren, 2003; Sundin, 2006; Eyre, 2008). Resultat av Lee, Kim och Daly (2008) 

överensstämde inte med tidigare forskning. Deras koreanska patienter som konsumerade mer 

fett än de rekommenderade nivåerna hade högre HDL. En annan sak som upptäcktes i 

resultatet var att mindre kalorier och kolhydrater gav högre värden av totalt kolesterol. De 

patienter som har ett begränsat intag av proteiner i sin dagliga kost har benägenhet att få högre 

blodsocker nivåer. Eftersom motstridiga uppgifter existerar rekommenderar skribenterna att 

man upprepar denna typ av forskning i Norden. 
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4.7 Konklusion 

Denna litteraturstudies syfte var att identifiera och evidensgradera de omvårdnadsåtgärder 

med vilka sjuksköterskan kan motivera patienter med diabetes typ-2 till egenvård. I 

litteraturstudien urskildes fyra huvudområden av omvårdnadsåtgärder inom diabetesvården: 

Livsstilsförändringar, Utbildning, Egenvård samt Personalens betydelse. 

Omvårdnadsåtgärderna Livsstilsförändringar, Utbildning och Egenvård vilade på måttligt 

vetenskapligt underlag och omvårdnadsåtgärden Personalens betydelse vilade på stark 

vetenskaplig grund. Resultatet dryftades utgående från omvårdnadsteoretiker Orems 

humanistiska modell, som innefattar egenvårdsbrist, som är en framställning av och tolkning 

till varför en person behöver omvårdnad. Omvårdnad krävs när egenvårdskapaciteten är 

mindre än människans egenvårdskrav. Modellen bygger på allmängiltiga kännetecken på till 

exempel omvårdnadssituationer och medräknar begreppen omvårdnadskapacitet, 

hjälpmetoder och olika omvårdnadssystem. 
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING Bilaga 1 
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: 60 % 75 % 90 % 
Kvalitet:  låg medel hög 
  0 st 11 st 1 st 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och  
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING.  Bilaga 2 
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: 60 % 75 % 90 % 
Kvalitet:  låg medel hög 
  0 st 13 st 2 st 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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BILAGA 3 

 

Gradering av evidensstyrka vid formulering av slutsatser ur Bahtsevani (2008). 

Evidensgrad I: Starkt vetenskapligt underlag. Minst två studier med hög kvalité, eller en 

systematisk review/meta-analys med hög kvalité. 

Evidensgrad II: Måttligt vetenskapligt underlag. En studie med hög kvalité och minst två 

studier med måttlig kvalité. 

Evidensgrad III: Begränsad vetenskapligt underlag. En studie med hög kvalité eller minst två 

studier med måttlig kvalité.  

Evidensgrad IV: Otillräckligt vetenskapligt underlag. En studie med måttlig kvalité och/eller 

studier med låg kvalité.  

Baserad på Britton (2000) i sin tur modifierat Centre for Evidence Based Medicine (1998) och 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network ( 2000). 
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Tabell 2. Sammanfattning över de i resultatdelen använda artiklarna. Kvalitet och evidensgrad är angivna Bilaga 4 

Författare 
Tryckår 
Land Syfte Design 

Datain- 
samlings- 
metod 

Delta-
gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet Evi-
dens-  
grad 
 

Adams, SY., 
Crawford, AG., 
Rimal, RN.,  
Lee, JS.,  
Janneck, LM., m.fl.  
2009.  
USA 

Var att testa effekten av 
datorgenererade, 
skräddarsydd feedback 
ifall patienterna enga-gera 
sig mer aktivt i sin 
diabetesbehandling.  

Kvanti-
tativ 

Frågeformulär 
telefonkontakt 
provtagningar. 

203  Två interventionsgrupper och en kontrollgrupp: En 
interventions grupp fick positivare feedback, den andra 
fick negativ feedback via e-post. Kontrollgruppen fick 
feedback senare än inter-ventionsgrupperna. 
Motivationen till att för-bättra blodtryck, kolesterol 
värde, sänka blod-sockret ökade ej med datoriserad 
feedback. 
 

86,2 % 
Medel 
29/25 

II 

Amati, F., 
Barthassat, V., 
Miganne, G., 
Hausman, I., 
Monnin, DG., m.fl. 
2007. Schweiz 

Var att utvärdera 
effektiviteten av 
motiverande seminarie till 
att öka fysisk aktivitet och 
minska BMI 

Kvalitativ Utbildnings 
seminarie under 
en dag 

25  Efter 1 år undersöktes återfall till fysisk inaktivitet, 
viktnedgång, BMI efter utbildning under en dag. Sju 
personer hade återfallit, patienterna hade minskat i vikt, 
BMI hade minskat. Man fann att enskild information då 
patienten får feedback, och information i grupp då 
patienterna får utbyta kunskaper, erfarenheter och 
åsikter sinsemellan som bygger på en socialkognitiv 
modell är viktigt. 
 

76 % 
Medel 
25/19 

II 

Andersson, S., 
Ekman, I., Lindblad, 
U., Friberg, F. 2008. 
Sverige  

Att utforska erfarenheter 
av pre-diabetes och de 
faktorer som ökar risken 
att få typ 2 diabetes 
mellitus  

Kvalitativ Inspelade 
intervjuer som 
transkriberas 
ordagrant 

8 som 
valdes ut 
från ett 
pågående 
forsknings
projekt 
(Skaraborg
s projekt) 

Författarna anser att det är viktigt att arbeta preventivt 
med hälsosamtal som motiverar personerna att förändra 
sin hälsosituation. Och att vårdpersonal skapar en 
pedagogisk dialog som hjälper att identifiera 
erfarenheter, före-ställningar, förklaringar, uttryckliga 
och under-förstådda frågor. Vårdpersonal ska hjälpa 
personen att känna trygghet, att han/hon har möjlighet 
att påverka sin situation, och då måste möjligheter och 
hinder urskiljas för att hindra uppkomsten av diabetes 
typ 2 

84 % 
Medel 
25/21 

 
II 
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Författare 
Tryckår 
Land Syfte Design 

Datain- 
samlings- 
metod 

Delta-
gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet Evi-
dens-  
grad 

Atak, N.,  
Gurkan, T.,  
Kose, K. 
2008. 
Turkiet. 
 

Att utvärdera effekten av 
patientundervisning om 
kunskap, egenvård, 
beteende och 
självkännedom vid 
diabetes typ 2. 

Kvalitativ Single-blind, 
randomiserad 
kontrollerad 
Frågeformulär 

80 Deltagarna indelades i en kontrollgrupp och en 
interventionsgrupp. Deltagarna testades för och efter 
utbildningen som var utarbetad efter patientens behov. 
Studien kom fram till att det inte var någon nämndvärd 
skillnad mellan grupperna, men långsiktiga 
utbildningsprogram bör utvecklas på basis av patientens 
behov för uppföljning och egenvård. 

76 % 
Medel 
25/19 

II 
 
 
 
 
 
 
 

Bai, YL.,  
Chiou, CP., Chang, 
YY. 
2009. 
Taiwan 

Är det en signifikant 
skillnad mellan sociala 
befolkningsgrupper 
beträffande, sjukdom, 
socialtstöd,depressions 
nivå, egenvård.   

Kvantitativ  Intervjuer  165 De deltagare som hade gymnasial eller en högre 
utbildning, en högre ekonomisk status, fick bättre 
egenvårdsresultat jämfört med deltagare som hade lägre 
utbildning, låg inkomst.   

79,3 % 
Medel 
29/23 

II 
 
 
 
 
 

Chasens, ER., 
Olshansky, E. 
2008. 
USA 

Att undersöka gemen-
samma riskfaktorer kring 
fetma och sömn. 

Kvalitativ  Inspelade 
intervjuer  
Frågeformulär 
 

17 Trötthet kan vara en riskfaktor och ett hinder för 
deltagarna att kunna engagera sig i egenvård och 
behandling av diabetes.  

84 % 
Medel 
25/21 

II 
 
 

Friberg, F., Bergh, 
AL., Lepp, M. 
2006.  
Sverige 

Var att identifiera ter-mer 
och uttryck som anger 
patientens behov av 
kunskap och för-ståelse, 
samt sjuk-sköterskornas 
insatser, undervisning, 
som dokumenteras i 
omvårdnads journal. 

Kvalitativ Patient journaler 35  Journalanteckningar från 206 dygn analyserades. Det 
framkom att sjuksköterskan ofta dokumenterade under 
fel sökord. Varken patienternas behov av kunskap eller 
undervisnings insatser dokumenterades på strukturerad 
sätt.  
 

80 % 

Medel 

25/20 

II 

Gucciardi, E., 
Demelo, M., 
Offenheim, A., 
Stewart, DE. 
2008. 
Kanada 

Är att undersöka vilka 
faktorer som kan bidra till 
egenvårdutbildning i 
diabetes. 

Kvali-tativ  Telefon-intervjuer  267 Fick deltagarna en utbildning som passade deras dagliga 
liv bättre så var de mer positiva till att öka sin kunskap i 
egenvården. Kommunikation och information var den 
viktigaste delen och att de fick flexibilitet via Internet, e-
post och telefonsamtal. 

88 % 
Medel 
25/22 

II 
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Författare 
Tryckår 
Land Syfte Design 

Datain- 
samlings- 
metod 

Delta-
gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet Evi-
dens-  
grad 

Graves, CJ., 
Middlebrooke,A. 
O’Loughlin, L., 
Holland, S.,  
Piper, J., m.fl. 
2008.  
Storbritannien. 
 

Att bedöma insatser som 
ges i primärvården av 
icke hälso- och sjuk-vårds 
personal, för att minska 
risken för dia- betes 
genom viktminskning och 
fysisk aktivitet. 

Kvalitativ Single-blind, 
pragmatisk, 
randomiserad 
kontrollerad 

141  5 ”hälsofrämjare” utbildades 2 dagar att stödja be-
teendeförändringar och föra individuella samtal om 
prevention för diabetes typ 2. Diabetikerna skulle ha en 
viktminskning på 5 % och fysisk aktivitet un-der veckan 
20 min/dag. Kontrollgruppen fick infor-
mationsbroschyrer i prevention. Interventions-gruppen 
nådde målet och fick bättre resultat i både viktminskning 
och fysisk aktivitet. 

96 % 
Hög 
25/24 

I 
 
 
 
 
 
 

Heisler, M.,  
Piette, JD., Spencer, 
M., Kieffer, E.,  
Viljan, S.  
2005. 
USA 

Att granska hur vanligt 
det är att personen känner 
till det senaste HbA1c 
resultatet, och ifall 
vetskapen om sitt senaste 
HbA1c värde är förknippat 
med en mer exakt 
bedömning av diabetes 
kontroll och bättre 
egenvård,för-ståelse och 
beteenden relaterade till  
blod-socker kontroll. 

Kvantitativ Tvärsnitts 
undersökning 

686  De var indelade i olika grupper vita, svarta, latino 
amerikan och övriga. Endast 171 personer av de 686 
personer visste sitt exakta HbA1c värde. Latino 
amerikanare och svarta hade en lägre årsinkomst än de 
övriga två grupperna, latino amerikanaren hade inte 
någon gymnasieutbildning. Dessa två grupper hade 
också i genomsnitt ett högre HbA1c värde jämfört med 
grupperna vita och övriga. 

89,7 % 
Medel 
29/26 

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jallinoja, P., Pajari, 
P.,  
Absetz, P. 
2007. 
Finland. 
 

Att undersöka deltagarnas 
berättelse om sina 
erfarenheter av 
förändringar av livsstilen 
under och efter 
förebyggande insatser vid 
typ-2 diabetes. 

Kvalitativ Intervjuer  30 Två grupper med 15 personer i var grupp, en 
viktminskning och en viktöknings grupp. Dessa grupper 
indelades ytterligare i hopplöshet-, kampen- och 
individuella/självstyrande känslan oberoende vilken 
grupp de tillhörde. Den grupp som hade viktminskning 
var individuella/självstyrande känslan gruppen 

84 % 
Medel 
25/21 

II 
 
 
 
 
 

Lane, C.,  
Hood, K., Rollnick, 
S. 
2008.  
Storbritannien 

Att undersökt om roll-spel 
vid utbildningar hjälper 
vårdpersonal att utöka sin 
kommunika-tionsförmåga 
till att motivera patienter. 

Kvantitativ Enkel 
experimentell 
randomisering  

70 Samma manus användes före och efter att utbildningen 
genomförts. Alla deltagare fick 2 minuter för att läsa 
igenom manuset som förklarade uppgiften. Upplevda 
metoder för utlärande fungerar bra då personal vill 
uppnå bra resultat av en undervisning. 

82,8 % 
Medel 
29/24 

II 
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Författare 
Tryckår 
Land Syfte Design 

Datain- 
samlings- 
metod 

Delta-
gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet Evi-
dens-  
grad 
 

Lawton, S.,  
Peel, E.,  
Parry, O., Douglas, 
M. 
2008. 
Storbritannien.  

Att granska människors 
uppfattningar och 
tolkningar av sin diabetes 
typ 2, om tiden har ett 
orsakssamband. 

Longitu-
dinell 
kvalitativ 

Intervjuer  20 Denna studie ingick i en annan studie som undersökte 
hälsa och servicebehov. Av denna studie framkom att de 
personer som ingick hade fått ett ökat intresse vad gäller 
orsakssambandet till diabetes. De läste böcker och 
pratade med vänner och släktingar som också hade 
sjukdomen. 

80 % 
Medel 
25/20 

II 
 
 
 
 
 

Lee, H., 
Kim, M., 
Daly, BJ. 
2008. 
Korea 

Att analysera näringsintag 
i relation till serum glukos 
och lipider bland koreaner 
med diabetes. 

Kvantitativ 
Deskriptiv    

Intervjuer  
Provtagningar  

154 Deltagarna rekryterades från 10 vårdcentraler. 
Näringsintaget mättes med 24 timmars intervall av kost 
intaget. Sambandet mellan alla näringsämnen, ålder, 
motion visar på en negativ korrelation av det dagliga 
intaget av protein och glukos. Vilket påvisar att patienter 
som förbrukar mindre protein tenderar att få högre 
blodsocker nivåer.   

79,3 % 
Medel 
29/23 

II 
 
 
 
 
 
 

Norris, SL., 
Chowdhury, FM.  
Van Let, K.,  
Horsley, T., 
Brownstein, JN., 
m.fl., 2006. 
USA 

Att undersöka 
effektiviteten  beträffande 
kommunikation mellan 
vårdpersonal och diabetes 
patient.  

Kvantitativ  Kontrollerad 
randomiserad  
studie  

18 studier  Ett program där fem ansvarsområden ingick patientens 
vård och stöd, pedagogik, information och utbildning för 
vårdpersonal, samverkan mellan olika instanser och ett 
socialt stöd. Patienterna fick en positivare beteende 
förändring då det gäller kost, fysisk aktivitet och 
egenvård. Patienterna fick en högre kunskap i diabetes 
vård. 

89,7 % 
Medel 
29/26 

II 
 
 
 
 
 
 

Qureshi, N.,  
Kai, J. 
2008. 
Storbritannien  

Att avgöra ifall patienter 
fått information av 
läkaren hur de kan minska 
riskbeteendet beträffande 
ärftligheten kring 
diabetes. 

Kvantitativ  frågeformulär 3323 
hushåll 

Äldre personer fick sämre information än yngre. Preva-
lensen i att få information varierade i utbildningsnivå, 
inkomst eller äktenskaplig status. Chansen att få 
information av läkaren ökade med antalet släktingar som 
har/haft diabetes. Deltagarna som fick mer information 
av läkaren var mer benägna att rapportera 
livsstilsförändringar än de som fick mindre information.  

93 % 
Hög 
29/27 

I 
 
 
 
 
 
 

Rachmani, R., 
Slavachevski, I., 
Berla, M., Frommer-
Shapira, R., Ravid, 
M. 
2005. 
Israel. 

Om patienter med högre 
sakkunskap om mikro- 
och makro-vaskulära 
skador vid diabetes får en 
större motivation att 
minska dessa 
följdsjukdomar. 

Kvantitativ Randomiserad 
prospektiv, 
provtagningar 

141 Deltagarna indelades i två grupper en med 70 personer 
som fick standard vård och information. En med 71 
personer som under två timmar fick fördjupad 
individuell utbildning i diabetes. Gruppen som fick 
utbildning fick mer sällan makro- och mikrovaskulära 
följdsjukdomar.   

79,3 % 
Medel 
29/23 

II 
 
 
 
 
 



4 
 

Författare 
Tryckår 
Land Syfte Design 

Datain- 
samlings- 
metod 

Delta-
gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet Evi-
dens-  
grad 
 

Satoh, A., Sakurada, 
T., Hatakeyama, A., 
Fukuoka, Y., 
Hatakeyama, R., 
Sasaki, H. 
2008. 
Japan 

Att undersöka om äldre 
patienter med diabetes 
kan förbättra sina värden 
med hjälp av handledning 
och ett enkelt schema om 
kostbalans, Model 
Nutritional Balance Chart 
(MNBC). 

Kvantitativ  Provtagningar  18 En interventionsgrupp och en kontrollgrupp jämfördes, 
båda grupperna åt en traditionell kost innan studiens 
start. Kontrollgruppen fick instruktioner från dietist om 
begränsningar av kalorier, proteiner, fett och 
kolhydrater. Interventionsgruppen fick en mer ingående 
information om kost och följde ett schema de fick också 
vägledning och uppmuntran. Interventionsgruppen 
förbättrade sina mätvärden. 

82,8 % 
Medel 
29/24 

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Song, MS., 
Kim, HS. 
2007. 

Var att undersöka 
effekten på öppen-
vårdens program för 
hantering vid blod-
sockerkontroll hos 
patienter med typ 2 
diabetes över en 12-
veckors period. 

Kvalitativ  Telfon-rådgivning 
Undervisning 
Provtagning  

49 Diabetes komplikationer kan förhindras om 
blodsockerkontroller hos diabetes patienter bibehålls. 
Utbildning är avgörande för att motivera patienten att 
kontrollera sitt blodsocker. 

82,8 % 
Medel 
29/24 

II 
 
 
 
 
 
 
 

Spraque, MA., 
Shultz, JA., Branen, 
LJ. 
2006. 
USA. 

Var att bedöma kunskaper 
hos patien-ter med typ 2 
diabetes efter utbild-ning 
kring deras egenvård.  

Kvalitativ Patientjournal 
Screening 
Frågeformulär  

97 Deltagarna tyckte att kost och motion var de viktigaste 
målen efter utbildningen, som bestod av flest kvinnor 
där medelåldern var 60,6 år. 50 % av deltagarna kände 
sig framgångsrika i att hantera sin diabetes efter 
utbildningen. 

92 % 
Hög 
25/23 

I 
 
 
 
 

Two Feathers, J., 
Kieffer, EC., 
Palmisano, G., Sico, 
B., 
Janz, N., m.fl. 
2005. 
USA 

Att undersöka effekten av 
kulturellt anpassad 
livsstilsintervention vid 
diabetes för riskfaktorer 
vid  komplikationer bland 
Afroamerikaner och 
Latinos med typ 2 
diabetes 

Kvantitativ 
Icke-
randomi-
serade 
studier 

Personerna 
kontaktades 
utifrån tre sjukhus 
datajournaler 

151 Kursplanen som användes var utarbetad till infödda 
amerikaner. Deltagarna fick den på sitt eget språk, de 
bygger på relevant kulturell kunskap för att hjälpa 
deltagarna att relatera förmågor till sunda kostvanor, 
fysisk aktivitet och att minska stress. Deltagarna 
förbättrade sin kunskap i kostvanor, beteende, fysisk 
aktivitet även Hba1c värdet förbättrades. 
 

79,3 % 
Medel 
29/23 

II 
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Författare 
Tryckår 
Land  Syfte Design 

Datain- 
samlings- 
metod 

Delta-
gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet Evi-
dens-  
grad 
 

Vég, A., Rosenqvist, 
U., Sarkadi, A. 
2006. 
Sverige. 

Var (1) att undersöka om 
det är möjligt att fastställa 
patientens 
självförvaltning profiler 
med hjälp av tre öppna 
frågor om deras egna 
upplevda roll i 
diabetesbehandlingen, 
och (2) att analysera om 
en sådan självförvaltning 
profiler har någon 
betydelse för HbA1c 
nivåer. 

Kvalitativ  Frågeformulär 
Labratorietest 

259 105 deltagare 63 % kvinnor, 37 % män upplevde att de 
hade huvudansvar och en aktiv roll, men också stöd av 
sjukvårdspersonal och av det sociala nätverket i diabetes 
behandlingen. 154 deltagarna hade negativa erfarenheter 
av stöd från läkare och annan vårdpersonal, de ville ha 
mer experthjälp.  

84 % 
Medel 
25/21 

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent, D. 
2009. 
 

Att delge resultat från 
skräddarsydda kulturella 
diabetes interventioner för 
Mexikansk- Amerikaner i 
fysisk aktivitet. 

Kontrol-
lerad 
randomi-
serad  
Kvalitativ  

Frågeformulär  20 Deltagarna upplever att skräddarsydda kulturella 
utbildningar stärker individens åtaganden att gör 
hälsosamma livsstilsförändringar. De fick bättre 
kunskap och större förståelse beträffande diabetesvården 
via utbildningen.  

79,3 % 
Medel 
29/23 

II 
 
 
 
 

Visram, S., 
Bremner, AS., 
Harrington, BE., 
Hawthorne, G. 
2008. 
England 

Att undersöka faktorer 
som påverkar 
uppfattningen av 
utbildning och fysisk 
aktivitet hos personer som 
diagnostiserats med 
diabetes typ 2. 

Kvalitativ Intervjuer 21 11 personer medverkade i utbildningsprogrammet under 
8 veckor, 2 timmar varje gång, fysisk aktivitet under 1 
timme, och sedan föreläsning om diabetes. 10 personer 
tackade nej till utbildning. Efter 6 månader gjordes en 
uppföljning som visade att personerna i 
utbildningsgruppen ansåg att de hade mer kontroll över 
sin diabetes efter avslutat kurs 

80 % 
Medel 
25/20 

 
II 
 
 
 
 
 

Wallace, AS., 
Seligman, HK., 
Davis, TC., 
Schillinger, D., 
Arnold, Cl., 
m.fl. 
2009. 
USA 

Var att utvärdera effekten 
av att ge patienter med 
läs-svårigheter en 
lättfattlig guide och 
utbildning i diabetes med 
kort råd-givning för 
primärvården. 
 

Kvantitativ Intervjuer 
Frågeformulär  
 

250 Deltagarna hade lättförstålig och illustrerad guide och 
muntlig utbildning om diabetes. De följdes 4 ggr 16 v 
med telefonkontakt eller fysiska träffar med hjälp att 
uppnå ställda mål, eller om nya handlingsmål skulle 
utarbetas.  Resultat gav att lättläst och lättbegripligt 
utbildningsmaterial ökar framsteg i praktisk kunskap 
och beteendet i egenvård. Denna form av utbildning och 
hjälp hade också betydelse för de som bor på 
landsbygden 

89,7 % 
Medel 
29/26 

II 
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Författare 
Tryckår 
Land Syfte Design 

Datain- 
samlings- 
metod 

Delta-
gare 

n 

Sammanfattning Kvalitet Evi-
dens-  
grad 
 

Wattana, C., 
Srisuphan, W., 
Pothiban, L., 
Upchurch, SL. 
2007. 
Thailand 

Att jämföra HbA1c värdet 
med kranskärlssjukdom 
och patientens 
livsstilskvalitet.   

Kontrol-
lerad 
randomi-
serad  
Kvantitativ  

Frågeformulär 
Labratorietest  

147    Experiment gruppen fick utbildning i kost, fysisk 
aktivitet, fotvård, läkemedels hantering, kontrollista för 
mätresultat. Den andra gruppen fick traditionell 
information av personal. Alla i experiment gruppen fick 
ökad kunskap i att bedriva egenvård jämfört med 
kontroll gruppen.   

89,7 % 
Medel 
29/26 

II 
 
 
 
 
 
 

White, KM., Terry, 
DJ., Troup, C., 
Rempel, LA. 
2007. 
Australien. 

Att undersöka 
föreställningar bland 
vuxna som diagnostiserats 
typ 2 diabetes och/eller 
kardiovaskulär sjukdom 
vad som gör att de inte 
engagera sig i kost med 
låg fetthalt och inte utövar 
regelbunden fysisk 
aktivitet. 

Kvalitativ Frågeformulär 190 Personerna fick svara på en enkät om deras 
beteendemässiga, normativa och styrande uppfattningar 
i förhållande till regelbunden, måttlig fysisk aktivitet, 
kostvanor med låg fetthalt. Författarna kom fram till att 
generellt sett är det personernas underliggande 
beteendemönster och uppfattningar som är viktiga 
faktorer för såväl fysisk aktivitet som kostvanor med låg 
fetthalt. Även slöhet framkom som en orsak till att inte 
utöva fysisk aktivitet. 

76 % 
Medel 
25/19 

II 
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