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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en endokrin sjukdom och är en av de största folksjukdomarna i 

världen. Förhöjda blodsockervärden gör att både små och stora blodkärl tar skada och detta 

leder till olika komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke och njurskador. Med hjälp av 

viktnedgång, kostreglering, regelbundet fysisk aktivitet och övervakning av 

blodglukosnivåerna kan risken för komplikationer förebyggas. Genom att förebygga 

komplikationer kan livskvaliteten främja patientens dagliga liv. En del av diabetesvården 

består av egenvårdsprogram där patienten får stöd och rådgivning att hantera sin diabetes.   

Syfte: Denna litteraturstudie syftar till att studera vilka faktorer i egenvårdsprogram som 

främjar livskvaliteten hos patienter med diabetes typ 2.  

Metod: Litteraturstudie, artiklarna söktes i databaserna CINAHL, PubMed och Web of 

Science. 14 kvantitativa artiklar inkluderades.  

Resultat: Resultatet visade att information, individuell målsättning och uppföljning var 

viktiga faktorer i egenvårdsprogrammen för att främja livskvaliteten hos patienter med 

diabetes typ 2.  

Slutsats: Att leva med diabetes typ 2 kräver noggrannhet och planering i det dagliga livet. 

Egenvårdsprogram kan minska risken för komplikationer där följsamhet till egenvården 

främjas och livskvaliteten gynnas.  

 

Nyckelord  
Diabetes typ 2, livskvalitet, egenvårdsprogram, egenvård.  
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Abstract  
Background: Type 2 diabetes is an endocrine disorder and one of the major diseases in the 

world. Increase in blood sugar levels allows both small and large blood vessels are damaged 

and this leads to various complications such as heart attack, stroke and kidney damage. Using 

weight loss, diet control, regular physical activity, and monitoring of blood glucose levels, the 

risk of complications can be prevent. Preventing complications can promote the quality of life 

and improve the patient's daily life. In the diabetes care, self- management programs are a part 

where patients receives support and advice to manage their diabetes.  

Aim: Important factors in self-management programs that promote the quality of life for 

patients with diabetes type 2. 

Method: A literature review, the articles were searched in the databases CINAHL, PubMed 

and Web of Science. 14 quantitative articles were included. 

Results: The results showed that information, individual goal setting and follow-up where the 

key factors in self-care programs for promoting the quality of life in patients with diabetes 

type 2.  

Conclusion: Living with type 2 diabetes require precision and planning of daily life. Self- 

management programs can reduce the risk of complications where adherence to self-care 

promotion and to promote quality of life.  

 

Keywords: Diabetes type 2, quality of life, self-management programs, self-care. 
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INLEDNING  

Under vår studietid på sjuksköterskeprogrammet har vi varit på olika verksamhetsförlagda 

placeringar där vi har mött patienter med diagnosen diabetes typ 1 och typ 2. Patienterna 

kunde ha samma sjukdom men beroende på hur de levde och hanterade sin diabetes hade de 

olika grader av komplikationer. Ett exempel på detta är ett möte med två äldre män där den 

ena hade diabetes typ 2 sedan 10 år tillbaka och hade utvecklat en rad komplikationer. Den 

andra patienten hade diabetes typ 1 och har levt med det hela sitt liv och hade inga 

komplikationer av sin diabetes. Han hade en bra kosthållning och motionerade regelbundet. 

Personerna kontrollerade sin diabetes hos en diabetessjuksköterska en gång i halvåret och 

ingen hade deltagit i någon längre utbildning speciellt inriktad på diabetes. Vårt intresse 

väcktes av frågan om hur patienter upplever sin livskvalitet vid diabetes typ 2 och hur den kan 

bevaras. Vi undrade om egenvårdsprogram kan bidra till befrämjad livskvalitet och i så fall 

vilka faktorer i egenvårdsprogram som är viktiga.  

 

BAKGRUND  

Diabetes typ 2  

Diabetes typ 2 har blivit vanligare i lägre åldrar, i utvecklingsländerna drabbas patienterna 

mellan åldrarna 40 och 59 år. En analys påvisar hur antalet insjuknade personer med diabetes 

typ 2 kommer att öka från cirka 171 miljoner till 366 miljoner inom ungefär trettio år (Wild, 

Roglie, Green, Sicree & King, 2004). Den radikala ökningen beror på den ökade 

levnadsåldern, ökad förekomst av övervikt, minskad fysisk aktivitet samt att de personer som 

har diabetes typ 2 lever längre med sin sjukdom än vad de gjorde för 30 år sedan 

(Socialstyrelsen, 2015).  

 

Vid diabetes typ 2 har bukspottskörtelns celler mindre utsöndring av hormonet insulin och 

därmed är känsligheten sänkt. Om bristen på insulinet blir för hög ökar risken för att 

sockernivån stiger i blodet (Ericson & Ericson, 2012). Vanliga symtom vid diabetes typ två är 

törst, trötthet samt att patienten kissar mycket och ofta (a.a.).  

Socialstyrelsen (2015) skriver hur det förhöjda blodsockervärdet i blodet vid diabetes gör att 

både de små och stora blodkärlen tar skada. Skador på små blodkärl ger sämre blodförsörjning 

till främst njurarna, ögonen och delar av nervsystemet. Komplikationer vid skador på stora 

blodkärl ger kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke (a.a.).  
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HbA1c kallas glykerat hemoglobin och är när sockret i blodet binds till hemoglobinet. 

Koncentrationen av HbA1c ökar på grund utav förhöjd sockermängd i blodet. 

Koncentrationen mäts i mmol/mol (Enander, 2013). Vid diabetes typ 2 skall ett målvärde på 

HbA1c ligga mellan 42-52mmol/mol (Attvall, 2015). Mätvärdet HbA1c är en bra indikator på 

hur blodsockerkurvan har sett ut de senaste 6-10 veckorna (Enander, 2013). God hantering av 

egenvård såsom kostvanor, fysisk aktivitet och balanserade blodsocker nivåer visar på sänkta 

nivåer av HbA1c. Socialstyrelsen (2015) rekommenderar att patienterna gör regelbundna 

kontroller av HbA1c på olika vårdenheter såsom vårdcentral eller diabetesmottagning. Detta 

för att minska risken för komplikationer och följdsjukdomar som till exempel hjärt- och 

kärlsjukdomar, njurpåverkan och nedsatt syn.  

 

Patienter med diabetes typ 2 har dubbelt så stor risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar 

jämfört med den allmänna befolkningen i samma ålder (Alonso-Morán et al., 2014). På grund 

utav hjärt-och kärlsjukdomar och de komplikationer som medföljer kan diabetes typ 2 leda till 

en sänkt livskvalitet och en förtidig död (Socialstyrelsen, 2011).  

   

Förebyggande åtgärder  

Personer med diabetes typ 2 behöver en hel del egenvårdsaktiviteter såsom kostkontroll, 

regelbunden fysiskt aktivitet och aktivt balansera sin blodsockernivå med hjälp av insulin och 

mediciner (Franz, Boucher, Rutten-Ramos & Vanwormer, 2015). En viktig del i hanteringen 

av sin sjukdom är att känna igen riskfaktorerna för komplikationer och veta vad som ska göras 

för att förebygga dem (Didarloo, Shojaeizadeh & Alizadeh, 2016).  

 

I en rapport från Socialstyrelsen (2015) finns beskrivet hur diabetes typ två kan förebyggas 

genom att påverka det faktorer som resulterar i viktnedgång. Viktnedgång har värdefull 

inverkan på kroppen eftersom det ger effekt på högt blodtryck, höga blodfetter och högt 

blodsocker. För att främja viktnedgång krävs hälsosamma kostvanor och fysisk aktivitet av 

måttlig eller hög intensitet vara en del av det dagliga livet (Alan et al., 2016).  

 

För en person med diabetes som röker ska en rökavvänjning införas i den långsiktiga 

behandlingen. Det har visat sig att intensiva och tidig insats med rökavvänjning ger bäst 

resultat (Läkemedelsverket, 2010). Ett totalt rökstopp tillhör dock den effektivaste åtgärden 

vid förebyggande av diabetes typ 2 komplikationer (a.a.).  
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Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (2014) har antagit tillsammans med Svenska 

Läkarsällskapet rekommendationer för fysisk aktivitet vid diabetes. Rekommendationerna är 

att vara fysisk aktiv minst 180 min per vecka för alla vuxna över 18 år. Detta för att minska 

risken för uppkomsten av diabetes typ 2 och förebygga diabeteskomplikationer. 

 

Livskvalitet hos patienter med diabetes typ 2  

Begreppet livskvalitet används som en faktor vid vetenskapliga undersökningar som använder 

olika metoder för att bota sjukdomar och hur det påverkar patienten. Livskvalitet används som 

ett effektmått för att utvärdera resultatet av ett egenvårdsprogram. Personen får värdera sitt 

dagliga liv genom olika systematiska intervjuer och svara på frågeformulär såsom EQ-5D 

som bygger på en värdering av patientens livskvalitet (SBU, 2009). En svårighet vid mätning 

av livskvalitet är att jämföra en och samma persons livskvalitet med någon annans. Alla 

människor har olika upplevelser om vad livskvalitet innebär (Hermerén, 2016). 

 

Ofta kopplas hälsa och livskvalitet ihop. Försämrad hälsa på grund utav sjukdom, skada eller 

lidande bygger på individens upplevelse av hur det dagliga livet påverkas. Men dålig hälsa 

behöver inte bidra till att minska en persons livskvalitet om livet har mening och innehåll 

(Willman, 2009).  

 

Diabetes typ 2 leder till ökad risk för komplikationer och genom att förbygga dessa är 

avgörande för att minska den progressiva belastningen av sjunkande livskvalitet för personer 

med diabetes typ 2 (Hayes et al., 2016). Livskvalitet är en viktig synpunkt då försämrad 

livskvalitet leder till försämrad egenvård och kan ge ökad risk för komplikationer (Jain, 

Shivkumar & Gupta, 2014). Det är också viktigt att personen kan hantera sitt 

sjukdomstillstånd och se sin hälsa ur ett perspektiv som främjar livskvaliteten (a.a.).  

 

Diabetes typ 2 är förknippat med ökad sjukdomsfrekvens och mortalitet men hur sjukdomen 

påverkar en individs välbefinnande och livskvalitet är inte väl etablerat.  

Begreppet livskvalitet omfattar aspekter vid både fysiskt, psykiskt och på individens 

välbefinnande. Förväntningar, känslomässiga och sociala funktioner är relaterat till 

livskvalitet (Jain et al., 2014). Bättre livskvalitet hos patienter med diabetes typ 2 är att öka 

förutsättningar att leva ett så normalt liv som möjligt och är därför det viktigaste målet för 

diabetesbehandling (Didarloo et al., 2016).  
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Egenvårdsprogram 

Egenvårdsprogram är en del av diabetesvården för att hjälpa patienterna att hantera sin 

diabetes i det dagliga livet (Didarloo et al., 2016). Det har visat sig att stöd i egenvård är 

viktigt för personer med diabetes typ 2 och har föreslagit som en nyckel till att främja hälsa 

och livskvalitet. I klinisk praxis är det därför viktigt att stimulera egenvård hos patienter med 

diabetes typ 2 (Lee, Lee & Moon, 2016). Dorothea Orem beskriver i sin egenvårdsteori att 

målet med omvårdnad är att stödja patienten i aktiviteter som berör egenvården. Stödet 

bygger på att göra patienten så självständig som möjligt. För att främja liv, hälsa och 

välbefinnande krävs det att patienten själv tar initiativ till och utför aktiviteter som är 

individanpassad efter patientens egna behov (Hartweg, 1991). Sjuksköterskans roll i 

egenvårdsteorin är att bedöma och förhålla sig till patientens förmågor till att utföra 

egenvården. Sjuksköterskan måste därför anpassa information och utbildningsmaterial utefter 

patientens behov för att kunna utföra nödvändig egenvård (a.a.).  

 

En central roll i behandlingen av diabetes typ 2 är patientutbildning i egenvård. Att ha 

diagnosen diabetes typ 2 gör att patienterna dagligen måste fatta många och viktiga beslut i 

hanteringen av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2015). För att öka förutsättningen att ta rätt beslut 

krävs det att patienterna får utbildning i sjukdomen, risken för komplikationer, egenvård och 

nya hälsosamma levnadsvanor. Detta kan leda till god kontroll av riskfaktorerna och därmed 

bibehålla en god livskvalitet hos patienterna (Didarloo et., al 2016).  

 

I en rapport skriven av SBU (2009) finns det beskrivet hur en egenvårdsutbildning kan 

genomföras enskilt eller i en grupp och bygger på patienternas rätt att påverka och medverka i 

sin egen vård. Utbildaren i programmen bör ha ämneskompetens och pedagogiska kunskaper, 

detta innebär goda kunskaper om diabetessjukdomen och dess behandling (Socialstyrelsen, 

2015).  
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PROBLEMFORMULERING  

I dagens diabetesvård finns det mycket forskning om vad diabetes är, hur det uppkommer och 

vilka komplikationer som kan uppstå. På grund av ohälsosam livsstil och minskad aktivitet 

har patienter med diabetes typ 2 ökad risk för att drabbas för komplikationer såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar. Komplikationer i samband med diabetes typ 2 kan ge en försämrad livskvalitet 

hos patienten.  

 

Att leva med diabetes typ 2 innebär att många viktiga beslut kan påverka det dagliga livet hos 

patienten. Hälso- och sjukvården kan erbjuda patienterna utbildning om skötseln av diabetes i 

form av egenvårdsprogram.  Det är viktigt att studera egenvårdsprogram och faktorer som är 

gynnsamma för livskvaliteten hos personer med diabetes. Denna litteraturstudie kan bidra till 

att ge vårdpersonal insikt om några av dessa faktorer vilket kan främja livskvaliteten för 

denna stora patientgrupp. 

 

SYFTE   

Denna litteraturöversikt syftar till att studera vilka faktorer i egenvårdsprogram som främjar 

livskvaliteten hos patienter med diabetes typ 2.  

 

METOD 

Design  

Studien är utformad som en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar har sammanställts för 

att belysa kunskapsläget inom olika omvårdnadsområden (Friberg, 2012).  

 

Urval av litteratur  

Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna PubMed, Web of Science och Cinahl. PubMed 

är en databas som är inriktad på ämnen inom medicin och omvårdnad. Cinahl är mer inriktad 

på studier inom vårdvetenskap så som omvårdnad. Web of Science är inriktad på 

artikelreferenser inom bland annat naturvetenskapliga tekniska och medicinska områden. 

Sökningen har gjorts med hjälp av MeSH-termer för att kunna hitta artiklar som var relevanta 

för det valda syftet. Resultatet av sökning redovisas i tabell 1.   
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Sökord 

De sökord som valdes vid informationssökningen var type 2 diabetes, self-care, self-

management programs, quality of life, effect*. Boolesk söklogik AND och trunkering 

användes för att underlätta sökningen av artiklar.   

 

Inklusionskriterier  

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och vara publicerade mellan 2010 – 2015. Vidare 

skulle de artiklar som har inkluderats ha medel- till hög kvalitet enligt en granskningsmall 

designad av Högskolan Dalarna för att bedöma studiers vetenskapliga kvalitet av William, 

Stoltz och Bahtsevani (2006), bilaga 1.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som fokuserade på patienter med typ 1 diabetes exkluderades. De artiklar som inte 

hade blivit godkända av en etisk kommitté eller att deltagarna i studien inte hade gett sitt 

samtycke exkluderades. Vidare så exkluderades de artiklar som inte tydligt visade förbättrat 

resultat på deltagarnas livskvalitet. Artiklar med utbildningar som har genomförts på internet 

exkluderades också.  
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Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar, antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar  
Databas  Sökord  Antal 

träffar  
Antal lästa titlar  Antal lästa abstrakt  Antal lästa artiklar  Antal utvalda artiklar 

till resultatet. n=  
PubMed       
1 Type 2 diabetes AND  

self- care AND  
self-management programs 

46434 
2180 
187 

0 
0 
187 

0 
0 
18 

0 
0 
9 

 
 
2 

2 Type 2 diabetes AND  
self- care AND  
self- management programs AND   
effect* AND  
Quality of life 

46434 
2180 
187 
113 
25 

0 
0 
0 
113 
25 

0 
0 
0 
17 
10 

0 
0 
0 
6 
5 

 
 
 
 
2 

3 Type 2 diabetes AND 
 self- care AND  
self- management programs AND  
Quality of life 

46434 
2180 
187 
34 

0 
0 
0 
34 

0 
0 
0 
4 

0 
0 
0 
4 

 
 
 
1 

4 Type 2 diabetes AND  
self- management programs AND  
effect*AND  
Quality of life 

46434 
391 
242 
53 

0 
0 
0 
53 

0 
0 
0 
6 

0 
0 
0 
2 

 
 
 
2 

Cinahl       
1 Type 2 diabetes AND  

self- care AND  
self- management programs  

13541 
1072 
149 

0 
0 
149 

0 
0 
49 

0 
0 
12 
 

 
 
3 

2 Type 2 diabetes AND  
self- care AND  
self- management programs AND  
effect* AND  
quality of life 

13541 
1072 
149  
83  
26  

0 
0 
0 
83 
26 

0 
0 
0 
14 
9 

0 
0 
0 
4 
2 

 
 
 
 
1 

3 Type 2 diabetes AND  
self- care AND  
self- management programs AND  
quality of life 

13541 
1072 
149  
39  

0 
0 
0 
39 

0 
0 
0 
10 

0 
0 
0 
3 

 
 
 
0 

4 Type 2 diabetes AND  
self- management programs AND  
effect* AND  
quality of life  

13435 
124 
65 
18 

0 
0 
65 
18 

0 
0 
0 
4 

0 
0 
0 
0 

 
 
 
0 

Web of 
Science 

      

1 Type 2 diabetes AND  
self- care AND  
self- management programs 

64302 
1957 
472 

0 
0 
110 
 

0 
0 
12 

0 
0 
2 

 
 
0 
 

2 Type 2 diabetes AND  
self- care AND  
self- management programs AND  
effect* AND  
quality of life 

64302 
1957 
472 
290 
84 

0 
0 
0 
290 
84 

0 
0 
0 
15 
10 

0 
0 
0 
0 
3 

 
 
 
 
2 

3 Type 2 diabetes AND 
self- care AND  
self- management programs AND  
quality of life 

64302 
1957 
472 
118 

0 
0 
0 
118 

0 
0 
0 
8 

0 
0 
0 
0 

 
 
 
0 

4 Type 2 diabetes AND  
self- management programs AND  
effect* AND  
quality of life  

64302 
594 
361 
94  

0 
0 
0 
94 

0 
0 
0 
4 

0 
0 
0 
1 

 
 
 
1 
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Värdering av artiklarnas kvalitet  

Artiklarna granskades enligt Högskolan Dalarnas modifierade granskningsmall av William, 

Stoltz och Bahtsevani (2006). De artiklar som erhöll medel- till hög kvalitet inkluderades i 

analysen (Friberg, 2012).  

 

Artiklarna värderades genom frågor med ett poängsystem. Varje Ja svar ger 1 poäng och varje 

Nej svar ger 0 poäng. Artikeln erhöll låg kvalitet vid <60%, medelhög kvalitet vid 60-79% 

och hög kvalitet om den erhöll minst 80 % av de poäng som graderats. Artiklar med medelhög 

eller hög kvalitet har använts i denna studie (Forsberg & Wengström, 2008). Resultatet av 

kvalitetsbedömningen redovisas i bilaga 2, Tabell 2.  

 

Tillvägagångssätt  

Sökandet av artiklar till litteraturstudien gjordes gemensamt av författarna. Titlar som var 

relevanta gentemot syftet lästes och valdes ut för att efter det läsa sammanfattningen. Om 

sammanfattningen överensstämde med det valda syftet lästes hela artikeln. De utvalda 

artiklarna lästes enskilt och vid kvalitetsgranskningen valdes de artiklar med medel eller hög 

poäng och resten exkluderades. Sammanfattning av de valda artiklarna gjordes enskilt och 

sedan diskuterats tillsammans. En tabell skapades för att få en sammanställning av materialet. 

Skrivandet av uppsatsen har skett gemensamt men olika delar i arbetet har delats upp jämt 

mellan författarna.  

 
Analys  

De utvalda artiklarna lästes igenom flera gånger för att få en bra översikt över innehållet och 

sammanhanget. En kort sammanfattning har skrivits för alla artiklar. Detta är enligt Friberg 

(2012) ett bra sätt för att säkra att all väsentlig information och innehåll är förstådd. Vidare i 

analysen har skillnader och likheter sökts i artiklarna. Skillnaderna och likheterna har jämförts 

i hur metoderna, analyserna, tillvägagångsätten och resultaten har varit mellan artiklarna. En 

beskrivande sammanställning har gjords i form av en resultattabell där skillnader och likheter 

har sorterats. En kolumn i resultattabellen skapades med rubriken ”faktorer” där resultatet 

presenterades (Bilaga 2, tabell 2). Utifrån analysen av resultatet har därmed faktorerna 

tematiserats till 1) information, 2) individuell målsättning och 3) uppföljning, skapats.  
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FORSKNINGSETISKA ASPEKTER  
 
I resultatet av litteraturstudien inkluderades alla artiklar som var etiskt godkända eller där de 

har diskuterats. Deltagarna i studierna har gett informerat samtycke och har rätt att dra sig ur 

forskningsprojekten utan att ge någon anledning.  

Författarna har varit objektiva och därmed utelämnat sina egna åsikter och värderingar i 

resultatet. Engelskt ordlexikon har används vid översättningar av de utvalda artiklarna för att 

få fram det som är relevant.    

 

RESULTAT  

Den systematiska sökningen resulterade i 14 artiklar från följande världsdelar: Asien, 

Australien, Europa och USA. De vetenskapliga artiklarna var publicerade mellan år 2010-

2015. Alla inkluderade artiklar har en kvantitativ ansats. 

  

Efter analys av artiklarnas resultat framkom det att deltagarna upplevde en främjad 

livskvalitet efter avslutat egenvårdsprogram. Se tabell 3. Analysen identifierade tre olika 

faktorer som påverkade livskvaliteten hos patienter med diabetes typ 2 efter avslutat 

egenvårdsprogram. Dessa var: 1) Information, 2) Individuell målsättning och 3) uppföljning. 

 

I analysen av artiklarna påvisades två olika utformningar av egenvårdsprogram, individuell 

och gruppbaserad. Analysen visade på ingen signifikant skillnad mellan deltagarna i 

grupperna där resultatet indikerade på främjad livskvalitet (Vadstrup, Frölich, Perrild, Borg & 

Röder 2011; Imazu, Nascimento Faria, De Arruda, Sales & Marcon, 2014).  

 

Information   

Information i egenvårdsprogrammen framträdde som en viktig faktor till främjad livskvalitet 

(Chen, et al., 2014; Jahromi et al., 2014; Khanna et al., 2012; Kosmala-Anderson et al., 2013; 

Ose et al., 2011; Vadstrup et al., 2011; Wong et al., 2015; Wu et al., 2010). Studierna visade 

att information om diabetes (Chen et al., 2014), vikten av regelbunden fysisk aktivitet 

(Jahromi et al., 2014), goda kostvanor och egenvård såsom regelbundna kontroller av 

blodglukos (Khanna et al., 2012) kan det vardagliga livet balanseras med hur deltagaren 

hanterar sin sjukdom och är starka faktorer till främjad livskvalitet.  

 



 

14 
 

Studierna visade att information om diabetes typ 2 som innefattar genomgång av sjukdomen 

diabetes och komplikationer gav kunskap som i sin tur var viktigt för att främja livskvaliteten 

(Chen et al., 2014; Kim et al., 2015; Kosmala-Anderson et al., 2013; Packer et al., 2011; Wu 

et al., 2010; Wong et al., 2015). Information om diabetes typ 2 och risker för komplikationer 

gavs genom broschyrer (Chen et al., 2014; Kim et al., 2015) och lärotillfällen med 

genomgång om sjukdomen och komplikationer med hjälp utav med diabetessjuksköterska 

(Khanna et al., 2012; Kosmala-Anderson et al., 2013; Wong et al., 2015).  

 

Information om mätvärdet HbA1c var också en viktig del i informationen som främjar 

livskvaliteten enligt Khanna et al. (2012). I sin studie använde de sig av en diabetesutbildare 

som informerade deltagarna om vad mätvärdet HbA1c är och att det är en viktig del av 

deltagarens hantering av sin egenvård. Kim et al. (2015) fokuserade på att diskutera strategier 

med deltagarna för att identifiera hinder och hjälpa dem att kontrollera blodglukos nivån.  

 

Chen et al. (2014) och Jahromi et al. (2014) påvisade att ett förbättrat egenvårdsbeteende 

såsom kontroll av HbA1c nivåer, medicinering, kost och motion hos deltagarna främjade 

deras livskvalitet efter avslutat egenvårdsprogram. Genom att uppmuntra deltagarna att 

undersöka sina gränser och hitta de hinder som kan försvåra hanteringen av egenvården har 

programmet underlättat deltagarens dagliga liv (Chen et al., 2014; Khanna et.al., 2012). För 

att utvärdera effekten av egenvården har Ose et al. (2011) i sin studie använt sig av 

mätinstrumentet EQ-5D som mäter hälsorelaterad-livskvalitet. En av termerna i 

mätinstrumentet EQ-5D är egenvård som påvisar signifikanta skillnader på deltagarnas 

upplevda livskvalitet efter avslutat egenvårdsprogram. Även Packer et al. (2011) använde sig 

av mätinstrumentet Health related quality of life (HRQOL) som visade signifikant förbättring 

av deltagarnas egenvårdsbeteende efter avslutat egenvårdsprogram.  

Ett flertal av studierna visade att information om kost och motion är viktigt eftersom det är en 

viktig del av deltagarens dagliga liv (Geller et al., 2011; Jahromi et al., 2014; Kosmala-

Andersson et al., 2013; Ose et al., 2011). Information om förbättrad kosthållning och att lära 

deltagarna olika vägar till fysisk aktivitet främjar beteendeförändringar (Geller et al., 2011; 

Jahromi et al., 2014; Kosmala-Andersson et al., 2013; Ose et al., 2011). Att träna tillsammans 

med en fysioterapeut där deltagarna fick utöva både konditions- och styrketräning var något 

Vadstrup et al. (2011) använde i sitt program. Gruppaktiviteter gör det möjligt för deltagarna 

att diskutera med varandra, reflektera och dela egna erfarenheter som förbättrar kunskapen om 

hälsosamma motions- och kostvanor (Imazu et al., 2014; Jahromi et al., 2014).   
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Flera av studierna visade att en del i arbetet kring hälsosammare kosthållning är rådgivningen 

och individuella kostplaner utav en dietist (Rasekaba, Graco, Risteski, Jasper, Berlowitz, 

Hawthorne & Hutchinson, 2012; Wu et al., 2011; Vadstrup et al., 2011). Information om 

matlagning, portionsstorlek och planering av dagens matintag underlättar för deltagarna att 

lära sig god kosthållning (Khanna et al., 2012).  

 

Individuell målsättning   

Det var många av studierna som visade att individuell målsättning i ett egenvårdsprogram har 

stor betydelse för att främja patienternas livskvalitet (Chen et al., 2014; Khanna, et al., 2012; 

Kosmala-Anderson et al., 2013; Ose et al., 2011; Steed, Barnard, Hurel, Jenkins & Newman, 

2013). I dessa studier användes individuell målsättning som ett hjälpmedel för att identifiera 

hinder för egenvård såsom okontrollerade HbA1c nivåer, medicinering, kost och motion. 

Studierna beskrev hur identifikationen av hinder i det dagliga livet kunde hjälpa till att 

precisera de aktiviteter som måste utföras för att nå uppsatta mål (Chen et al., 2014; Khanna, 

et al., 2012; Kosmala-Anderson et al., 2013; Steed et al., 2013). Några av studierna 

presenterade olika metoder som finns för att utforma en individuell målsättning. Exempelvis 

Chen et al. (2014) och Steed et al. (2013) använde sig av ett femstegsprogram där deltagaren 

först fick identifiera problem för att sedan sätta upp kort-och långsiktiga mål.   

 

Kosmala-Andersson et al. (2013) beskriver i sin studie hur deltagarna vid första lärotillfället 

fick utforma individuella mål tillsammans med sjuksköterska, dietist, och fysioterapeut. 

Målen utformades efter medicinhantering, kostplan och träningsprogram. Under hela 

programmet arbetade deltagaren med målen för att vid sista lärotillfället utforma nya 

långsiktiga mål att genomföra på egen hand efter avslutat egenvårdsprogram.  

 

Uppföljning  

Det var många av de inkluderade studierna som använde sig av uppföljning i 

egenvårdsprogram vilket främjade livskvaliteten. Studierna förklarade att uppföljning ökar 

förutsättningar till självmedvetenhet hos deltagarna, fullföljande av uppsatta mål och ger 

socialt stöd med hjälp av en diabetessjuksköterska på till exempel en vårdcentral (Chen et al., 

2014; Ose et al., 2011; Vadstrup et al., 2011; Wu et al., 2011). 

Det var framför allt telefonkontakt med patienterna som användes som uppföljningsmetod 

(Wu et al., 2011; & Vadstrup et al., 2011). Många av de inkluderade studierna använde sig av 



 

16 
 

HbA1c för att följa upp deltagarna efter avslutat program (Chen et al., 2014; Kim et al., 2015; 

Khanna et al., 2012; Rasekaba et al., 2012; Steed et al., 2013; Wong et al., 2015).  

 

Telefonkontakt efter avslutat program var en metod till uppföljning som Wu et al. (2011) och 

Vadstrup et al. (2011) använde sig av. Programansvarige ringde deltagarna och deltagarna 

fick chansen att berätta hur de upplever att egenvården fungerar hemma och de fick då stöd 

och hjälp med eventuella frågor som uppkommit. Även deltagarnas egna uppsatta mål 

utvärderades i samband med telefonsamtalen. 

 

Khanna et al. (2012) visade i sin studie att uppföljning av HbA1c nivåerna var något som 

påverkade livskvaliteten hos deltagarna. Uppföljning gjordes efter ett år med mätvärdena 

HbA1c och frågeformuläret Diabetes-39. Syftet med studien var att undersöka om en 

sänkning av HbA1c nivåerna kunde associeras med främjad livskvalitet. Deltagarna hade 

genomgått ett egenvårdsprogram där deltagarna fick kunskap om diabetes, medicinering, 

kosthållning, fysisk aktivitet, målsättning och individuell handlingsplan. Resultatet i studien 

visade på att förbättrade HbA1c nivåer var associerat med främjad livskvalitet. Genom att 

gynna livskvaliteten sågs ett samband med ökad kontroll av egenvård. Vadstrup et al. (2011) 

rapporterade om liknade resultat på sambandet mellan sänkta nivåer av HbA1c och främjad 

livskvalitet.  

 

 

DISKUSSION  

 

Sammanfattning av huvudresultatet  

Denna litteraturstudie syftade till att undersöka vilka faktorer i egenvårdsprogram som leder 

till att livskvaliteten främjas hos patienter med diabetes typ 2. Resultatet visade att 

information, individuell målsättning och uppföljning var viktiga faktorer i 

egenvårdsprogrammen för att främja livskvalitet. Deltagarna fick information om diabetes, 

egenvård, fysisk aktivitet och goda kostvanor vilket underlättade deltagarnas dagliga liv. För 

att identifiera hinder i deltagarnas vardag kan individuell målsättning användas som ett 

hjälpmedel för att förbättra vardagen. Att sedan följa upp deltagarna efter avslutat 

egenvårdsprogram ökade förutsättningarna till förbättrad självmedvetenhet och fullföljande av 

uppsatta mål.  

 



 

17 
 

Resultatdiskussion  

Litteraturstudien visade att information var en viktig faktor i egenvårdsprogrammen för att 

främja personernas livskvalitet. De inkluderade studierna visade att deltagarna i 

egenvårdsprogrammen upplevde livskvaliteten befrämjad efter information om sjukdomen 

diabetes typ 2, egenvård samt kost- och motion (Chen et al., 2014; Imazu et al., 2014; Jahromi 

et al., 2014; Khanna et al., 2012; Kosmala-Anderson et al., 2013; Ose et al., 2011; Packer et 

al., 2012; Rasekaba et al., 2012; Vadstrup et al., 2011; Wong et al., 2015; Wu et al., 2010). En 

studie av Didarloo et al. (2016) har visat att brist på kunskap hos personer med diabetes typ 2 

kan vara en betydande orsak till att personerna inte lyckas med att kontrollera sin sjukdom. 

Detta styrker vårt resultat som visar att information är en viktig faktor för att främja 

livskvaliteten hos patienter med diabetes typ 2. Informationen ger förutsättningar för ökad 

kunskap hos personerna med diabetes typ 2.  

 

Resultatet visade att information om kost och motion är viktigt i ett egenvårdsprogram vilket 

också har visats sig tidigare av Alan et al. (2016); Socialstyrelsen (2015) och Palermo et al. 

(2014) som konstaterade att diabetes typ 2 kan förebyggas genom viktnedgång där kost och 

motion är de viktigaste åtgärderna för viktnedgång. Information om hälsosamma kostvanor 

och regelbunden fysisk aktivitet bör vara en bärande del i ett egenvårdsprogram då det främjar 

livskvaliteten.  

 

Resultatet i vår litteraturstudie visade att information om och hanteringen av HbA1c- nivåerna 

resultatet i bättre nivåer vid uppföljning. Sänkta HbA1c- nivåer är associerat med en gynnad 

livskvalitet (Khanna et al., 2012). Tidigare forskning har visat att förhöjda och långvariga 

nivåer av HbA1c är en stark indikator till utveckling av komplikationer vid diabetes typ 2 

(Kuznetsov et al., 2015). Sjuksköterskor och annan vårdpersonal som kommer i kontakt med 

personer med diabetes bör förvissa sig om att personen verkligen förstår innebörden av 

mätvärdet och hur man kan påverka detta genom egenvård.   

 

Resultatet i studien visade att individuell målsättning var en betydande faktor i 

egenvårdsprogram. Det är något förvånande eftersom individuell målsättning inte 

framkommit lika tydligt i tidigare studier. Det kan bero på att man inte tidigare 

uppmärksammat vikten av egen målsättning för patientens behandling och vård och därför 

inte inkluderat det som en viktig faktor i tidigare studier. När patienten sätter upp sina egna 

mål för sina aktiviteter och vård krävs en dialog med vårdpersonalen. Vårdpersonalen behöver 
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individanpassa informationen för att personen ska förstå och kunna tillämpa sina kunskaper 

för att aktivt kunna genomföra sina mål (Tingström, 2009). Detta kopplas även samman med 

vad Dorothea Orem beskriver i sin egenvårdsteori angående omvårdad och sjuksköterskans 

roll. Omvårdnad är att hjälpa patienten att självständigt utveckla sina egna egenvårdsbehov 

och därmed upprätthålla funktion och hälsa (Hartweg,1991).   

 

 I de studier där individuell målsättning ingick fick deltagarna identifiera problem och hinder i 

vardagen, för att sedan med hjälp av sjukvårdspersonal strukturera individuella mål. Detta kan 

även implementeras till patienter med andra kroniska sjukdomar där vardagen blir påverkad 

och strategier till förbättrade rutiner är nödvändiga (Meis et al., 2013).  

 

I de studier som har använt sig av uppföljning i sina egenvårdsprogram visade bra resultat på 

deltagarnas livskvalitet och även kontinuitet av egenvård samt fullföljande av uppsatta mål 

(Chen et al., 2014; Ose et al., 2011; Vadstrup et al., 2011;Wu et al., 2011). Studierna använde 

sig utav olika lång tid för uppföljning efter avslutat egenvårdsprogram. Chen et al. (2014) 

hade 3 månaders uppföljning och Wu et al. (2011) följde upp 6 månader efter avslutat 

egenvårdsprogram. Men för att kunna påvisa att förbättringarna är hållbara krävs uppemot ett 

år av uppföljning (Chen et al., 2014; Ose et al., 2011; Vadstrup et al., 2011;Wu et al., 2011). 

Även tidigare forskning påvisar att längre tid vid uppföljning behövs för att utvärdera effekten 

av kvarvarande rutiner och kunskap (Didarloo et al., 2016). Det är viktigt att sjuksköterskor 

som behandlar personer med diabetes typ 2 regelbundet kontrollerar uppföljning av 

egenvården för att upprätthålla rutiner och minska risken för komplikationer. 

 

Det var ändå förvånande att inte fler studier inkluderade uppföljning av deltagarna i någon 

form. Det var endast fyra av studierna som använde sig av uppföljning (Chen et al., 2014; Ose 

et al., 2011; Vadstrup et al., 2011;Wu et al., 2011). Uppföljning av personerna efter avslutat 

egenvårdsprogram bör ingå som en del i programmet. Detta för att personerna erbjuds en 

möjlighet att diskutera eventuella problem, frågor och tankar med en sjuksköterska. Detta 

ökar följsamheten till egenvårdsbeteenden såsom kostvanor, fysisk aktivitet och hantering av 

blodglukos.   

 

Egenvården är en förutsättning för att patienten ska kunna känna igen de riskfaktorer och 

förebygga följdsjukdomar och på så sätt underlätta det dagliga livet. Möjligheten till 

följsamhet av egenvård ökar med hjälp av ett egenvårdsprogram. Trots detta resultat visar 
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Socialstyrelsen (2015) att flera av sjukhusens diabetesmottagningar och 

primärvårdsmottagningar i Sverige inte erbjuder gruppbaserade egenvårdsutbildningar i den 

utsträckning som behovet kräver. En förändring borde ske vad gäller egenvårdsprogam i 

Sverige då det finns ett stort behov relaterat till ökningen av patienter med diabetes typ 2.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt med kvantitativa artiklar. Till det valda 

syftet ansågs designen vara lämplig för att ge en kunskapssammanställning av ämnet. 

Artikelsökningen utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och Web of Science. Sökorden 

användes i fyra olika sökkombinationer i alla tre databaser. Detta för att göra sökningen 

systematisk och att inte missa lämpliga artiklar. Sökorden type 2 diabetes AND self-care 

AND self-management programs gav för många träffar vid artikelsökningen därför 

avgränsades sökningen och använde även effect* AND quality of life vilket gav mer 

överensstämmande artiklar. När sökningen påvisade att samma artiklar återkom tolkades det 

som att en mättnad hade uppnåtts.  

 

Artiklar med en webbaserad utbildning exkluderades eftersom det tolkades som en 

distansutbildning och istället användes program som var platsbaserade då det var mer relevant 

gentemot det valda syftet. Det diskuterades angående hur deltagarna i målgruppen vid 

distansutbildningar kan falla bort på grund av ekonomiska, sociala och tekniska själ och 

därför inkluderades bara platsbaserade egenvårdsprogram.  

 

Kvalitetsgranskning av artiklarna skedde med hjälp av Högskolan Dalarnas 

modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008) för kvantitativ granskning. De artiklar som inkluderades i 

litteraturöversikten hade medel- till hög kvalitet. De utvalda artiklarna granskades noggrant. 

Tolkningen av artiklarna kan dock uppfattas olika men granskningen eftersträvades så 

objektivt som möjligt.  

 

De utvalda artiklarna i litteraturöversikten har lästs igenom flera gånger för få en bra översikt 

och ett sammanhang. Detta skedde enligt (Friberg, 2012) för att få en så tydlig analys som 

möjligt. Olika delar i artiklarna översattes till svenska för att få en bättre uppfattning och 

därmed undvika missförstånd. Vidare i analysen undersöktes likheter och skillnader i 

metoderna, analyserna, tillvägagångssätten och i resultatet som sedan använde för att 
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identifiera tre faktorer i materialet. Faktorn information framkom tidigt i analysen av 

artiklarna vilket inte var förvånande då tidigare forskning påvisat samma resultat. Individuell 

målsättning och uppföljning uppkom efter en djupare granskning i analysen. Även om dessa 

två faktorer inte var specifika i alla studier framkom de ändå som betydelsefulla för resultatet. 

Eftersom möjligheten fanns att tillsammans diskutera studiens resultat stärktes studiens 

reliabilitet.   

 

Polit och Beck (2012) beskriver att studiens reliabilitet är att studien ska kunna genomföras av 

andra personer och komma fram till liknade resultat. Metoden har beskrivits väl och vilka 

sökord som har används. Analysen av sökningen och studiens resultat redovisas i tabell 1 & 2.  

Artiklarna som funnits genomfördes i England, Danmark, Tyskland, England, Brasilien, 

Australien, USA, Kanada, Iran, Hong Kong, Taiwan, Korea. Eftersom diabetes typ 2 finns i 

hela världen och ökar ses det som en styrka att artiklarna kom fram till relativt samma resultat 

och ger ett världsomspännande perspektiv. Dock hittades ingen artikel ifrån Sverige som 

styrker resultatet vilket kan tyda på en kunskapslucka inom svensk forskning. Om 

publikationen av artiklarna hade breddats från 2005-2015 kan eventuell svensk forskning 

funnits. Trots det kan den forskning som publicerades år 2005 vara irrelevant i dagens läge 

och därför valdes tidsspannet 2010-2015 för att basera studien på aktuell forskning.      

 

Etikdiskussion 

Alla artiklarna i materialet var etiskt godkända, deltagarna har haft möjlighet att lämna 

studierna utan att ange skäl, deltagarna har gett informerat samtycke och autonomi har 

respekterats. Detta nämns i SSN (2003) där autonomi är en av fyra grundläggande etiska 

principer. De etiska ställningstagandena har varit konsekventa genom hela arbetet.  

 

Egna åsikter och värderingar har utelämnats genom hela arbetet med studien för att resultatet 

ska vara så sanningsenligt och vetenskapligt som möjligt.   

 

Klinisk betydelse för samhället  

Studiens resultat kan vara viktig för sjuksköterskor som i sin yrkesroll arbetar med patienter 

med diabetes typ 2 och egenvårdsprogram. Det är viktigt som sjuksköterska att ha 

vetenskapsbaserade kunskaper och kliniskt beprövade erfarenheter i arbetet med vård av 

patienter med diabetes typ 2 för att underlätta deras dagliga liv och främja livskvaliteten. 

Ökningen av diagnostiserade patienter med diabetes ställer mer krav på sjukvården att arbeta 
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förebyggande för hjärt-kärlsjukdomar som är en komplikation till följd av bristande hantering 

av egenvården vid diabetes. Därför bör egenvårdsprogram inkluderas tidigt i vården av 

patienter med diabetes typ 2.  

 

Konklusion/Slutsats  

Att leva med diabetes typ 2 kräver noggrannhet och planering i det dagliga livet. För att 

patienten ska hantera sin diabetes behövs hjälp av olika professioner inom vården som 

hjälper patienten med rådgivning. I denna litteraturstudie har det framkommit att 

egenvårdsprogram kan främja livskvaliteten genom faktorerna 1) information, 2) 

individuell målsättning och 3) uppföljning. Egenvårdsprogram kan minska risken för 

komplikationer relaterat till sänkta nivåer av HbA1c. Följsamhet till egenvård av 

patienterna leder till sänkta nivåer av HbA1c som därmed ger främjad livskvalitet hos 

patienter med diabetes typ 2. 

 

Förslag till vidare forskning 

De faktorer som har framkommit i studien är betydelsefulla för att främja livskvaliteten 

relaterat till ökningen av patienter med diabetes typ 2. Vid litteratursökningen påvisades 

mycket forskning om diabetes typ 2 och att många studier var gjorda i Asien. Vidare 

forskning behövs i Norden för att utveckla diabetesvården och förebygga komplikationer som 

kan påverka livskvaliteten hos patienter med diabetes typ 2.  
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Bilaga 1 Granskningsmall för kvalitetsbedömning   
Kvantitativa studier 
 

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

problematik? 
  

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

studieresultatet? 
  

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

    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008) 
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Bilaga 2. Tabell: 2 Resultattabell 

Författare 
År  
Land  

Titel Syfte  Design  
Metod/Form av utbildning  

Deltagare  
 
Mätinstrument  

Faktorer  Resultat  Kvalitet 

Chen, M-F., 
Wang, R-H., 
Lin,K-C., 
Hsu, H-Y., 
& Chen, S-
H 
 
2014 
 
Taiwan 

Efficacy of an 
empowerment 
program for 
Taiwanese 
patients with 
type 2 
diabetes: A 
randomized 
controlled 
trial 

För att undersöka 
effekten av ett 
empowerment 
program på 
glykosylerat 
hemoglobin, 
egenvård beteenden, 
self-efficacy, och 
livskvalitet i 
taiwanesiska patienter 
med typ 2-diabetes. 

Kvantitativ 
 
Experimentgruppen 3-månaders 
program för att motivera patienten 
till självkännedom, bedöma 
orsakerna till problemen, 
målsättning, individuell egenvårds 
utvecklingsplan, kontrollera om 
målet har uppnåtts. Informations 
broschyr.  
 
Kontrollgruppen fick rutinmässig 
klinisk vård. Informations 
Broschyr. 

Experimentgrupp N = 
33  
 
Kontrollgrupp  
N = 32 
 
Diabetespedagog  
 
HbA1c  
 
Diabetes Quality of 
Life-measure. 

Individuellutbildning  
 
Kliniska träffar n=3,  
Telefonuppkontakt n=9 
 
5 steg: Självkännedom, 
problemformulering, 
målsättning, 
egenvårdsplanering, 
uppnådda mål.  
Egna uppsatta mål.  
 
Broschyr om 
diabetes/egenvård. 

Ett egenvårdsprogram kan 
effektivt minska HbA1c-
nivåerna och förbättra 
egenvårds beteenden, 
självkännedom och 
livskvaliteten hos patienter 
med diabetes typ 2 på två 
sjukhus i Taiwan.  
 
 

Hög  
96 %   

Geller, J. S., 
Orkaby, A., 
& Cleghorn, 
D. G.  
 
2011  
 
USA  

Impact of a 
group 
medical visit 
program on 
latino health-
related 
quality of life.  

Att undersöka 
effekten av 
gruppträffar för 
latinoamerikaner som 
inte har tillräckligt 
hjälp eller tjänster, 
särskilt medicinska 
tjänster.   

Kvantitativ  
 
Första omgången var 1/veckan 
gruppträff med motion, 
patientorienterad medicinsk 
utbildning, avkoppling, hypnos, 
meditation.  
 
Andra träffen var 1/veckan med 
aktiviteter valt av deltagarna. Denna 
grupp aktiviteten valdes kraftfull 
dans eller "Latino Tai-Bo". Följt av 
fysisk aktivitet och avslappning.  

N=57 
 
Health-related 
quality-of-life 
outcomes as measured 
by SF-36. 
 

Grupputbildning  
 
Motion, 
medicingenomgång, 
meditation  
Diskussioner i grupp.  
 
 

Deltagare som hade deltagit 
i fler besök än medianen 
hade betydande 
förbättringar i nästan alla 
aspekter av livskvaliteten 
med undantag av fysisk 
funktion och fysiska rörelse.  

 
Hög  
93 %  

Imazu, MF., 
Faria, BN., 
De Arruda, 
GO., 
Sales,CA., 
& Marcon, 
SS.  
 
2014 
 
Brasilien  

Effectiveness 
of individual 
and group 
interventions 
for people 
with type 2 
diabetes. 

Jämföra effektiviteten 
av två pedagogiska 
insatser som används 
av en vårdgivare för 
patienter med typ 2-
diabetes, om kunskap 
om sjukdomen, 
inverkan på 
livskvaliteten och 
antagande av åtgärder 
egenvård.  

Kvantitativ  
 
Övervaknings program för kronisk 
sjuka patienter som syftar till att 
utföra hälsoupplysningar, 
uppmuntra egenvård, 
beteendeförändringar, förbättrad 
livskvalitet och en minskning av 
sjukvårdskostnaderna.  
 

N=150   
 
Sjuksköterska, dietist, 
psykolog och kurator. 
 
HbA1c  
 

Individuell och 
grupputbildning  
 
Info om diabetes  
Kostråd och fysisk aktivitet. 
Telefon uppföljning, 
Egenvård och 
beteendeförändringar.    
 
 
 

Båda grupperna visade 
förbättring på kunskap om 
sjukdomen och 
hälsoegenskaper.  
 
Individ: En ökad kunskap 
om sjukdomen och en 
minskad påverkan på 
livskvaliteten.  
Grupp: förbättrade åtgärder 
vid egenvård. 

Hög  
93 %  
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Författare 
År  
Land  

Titel Syfte  Design  
Metod/Form av utbildning  

Deltagare  
 
Mätinstrument  

Faktorer  Resultat  Kvalitet 

Jahromi, 
MK.,  
Ramezanli, 
S.,  
& Taheri, L. 
 
2014  
 
Iran  

Effectiveness 
of Diabetes 
Self-
Management 
Education on 
Quality of 
Life in 
Diabetic 
Elderly 
Females 

Syftet med denna 
studie var att 
bestämma 
effektiviteten av 
diabetes 
självförvaltning 
utbildning om 
livskvalitet hos äldre 
kvinnor med diabetes 
typ 2. 

Kvantitativ   
 
Dagcenter 8 grupp 
interaktionssessioner där ämnena 
var: kost, stress förvaltning, fysisk 
aktivitet, sömn och vila, säkerhet, 
glykemisk kontroll och förbättra 
egenvård. 

Deltagare N= 90 
Experimentgrupp: 3 
undergrupper med 15 
deltagare i varje 
grupp.   
 
Quality of life 
Questionnaire (WHO 
QOL-BREF) 

Grupputbildning    
 
Utbildning i kost, motion 
och egenvård.   
 
Diskussioner om erfarenhet 
i grupperna.   

Experimentgruppen hade 
förbättrat livskvalitet 
jämfört med 
kontrollgruppen.  

Hög 
96 %  

Kim, M. T., 
Kim, K. B., 
Huh, B., 
Nguyen, T., 
Han, H-R., 
Bone, L. R., 
& Levine, 
D.  
 
2015 
 
USA   

The effect of 
a community 
Based Self-
help 
Intervention. 
Korean 
Americans 
With Type 2 
diabetes. 

Att testa 
effektiviteten av 
samhällsbaserad, 
kulturellt anpassad 
beteendeinterventions 
program i en 
etnisk/språklig 
minoritetsgrupp med 
typ 2 diabetes.  

Kvantitativ 
 
Interventionen bestod av ett flertal 
självförvaltnings & 
kompetenshöjande aktiviteter som 
skedde genom 12 tim 
gruppundervisning, följt av 
integrerad rådgivning och beteende 
coaching av en grupp 
sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal. 

Kontrollgrupp: N= 
130 
 
Interventionsgrupp: 
N=120 
 
HbA1c.   
 
Diabetes Quality of 
life Inventory 
(DQOL).  
 

Grupputbildning  
 
Kompetenshöjande 
utbildning  
Rådgivning  
Beteende coaching 

Under en 12-månaders 
period så visade 
interventionsgruppen en 
sänkning av HbA1c.  
 
Även en signifikant skillnad 
mellan de två grupperna 
visades av förbättrad 
diabetes-relaterad 
självkännedom och en 
förbättrad livskvalitet. 

Hög  
96 %  

Khanna, A., 
Bush, AL., 
Swint, JM., 
Peskin, MF., 
Street Jr, 
RL., & 
Naik, AD. 
 
2012 
USA 

Hemoglobin 
A1c 
improvements 
& better 
diabetes-
specific QOL 
among 
participants 
completing 
diabetes self-
management 
programs.  

Utvärderade 
association mellan 
HbA1c och diabetes 
specifik livskvalitet 
bland patienter som 
fullföljde 
diabetesprogram. 

Kvantitativ 
 
(EPIC)= 

Problemformulering, målsättning, 
åtgärdsplanering. 
 
Traditionella diabetes  

utbildning= information om  
diabetes mediciner, kost, motion 
och hälsoproblem. 

Deltagare N=75  
 
Mätvärden vid 
programstart och efter 
1 år.  
 
HbA1c.  
 
Diabetes-39:  

Grupputbildning  
 
Information om diabetes, 
kost, egenvård, mediciner.   
 
Problemformulering, 
målsättning och 
åtgärdsplanering.  
 
 

Förbättrade HbA1c-nivåer 
mellan deltagarna i 
diabetesprogram är 
förknippade med förbättrad 
livskvalitet.  

Hög  
89 %  
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Författare 
År  
Land  

Titel Syfte  Design  
Metod/Form av utbildning  

Deltagare  
 
Mätinstrument  

Faktorer  Resultat  Kvalitet 

Kosmala-
Anderson, J. 
P., Wallace, 
L. M., 
Turner, A., 
& Bourne, 
C.  
 
2013 
 
England  

Self-reported 
effects of 
attending the 
Health 
Foundation’s 
Co-Creating 
Health self-
management 
programme for 
patients with 
type 2 diabetes 
mellitus in 
London. 

Syftet med denna 
studie var att 
bestämma effekterna 
av Health Foundation 
hälsogruppsprogram 
självförvaltning för 
vuxna patienter med 
typ 2-diabetes på 
patientens aktivering 
och livskvalitet.   

Kvantitativ.  
 
Sjukhus.  
Det primära målet med SMP var 
att öka patientens aktivering. 
Patientaktivering liknar self-
efficacy och hänvisar till den grad 
att patienterna är motiverade och 
använda egenvårdsmetoder som 
stöd i dagliga livet.  
 
 

Deltagare N=283 
 
 
 The EuroQolln Index 
(EQ-5D Index).  
 

Grupputbildning  
 
Hanteringsprogrammet: 
handböcker, handledare och 
innehöll 27 
beteendeförändrings 
tekniker, inklusive 
målsättning, 
åtgärdsplanering och 
problemlösning, plus en 
vecka diabetes specifikt 
fakta. 

Analysen vid programmet 
visar en signifikant 
förbättring av deltagarnas 
livskvalitet efter avslutat 
egenvårdsprogram.  

Hög  
96 %  

Ose,D., 
Miksch, A., 
Urban, E., 
Szecsenyi, 
J., Kunz, 
CU., & 
Freund, T. 
 
2011 
 
Tyskland 

Health related 
quality of life 
andcomorbidity. 
A descriptive 
analysis 
comparing EQ-
5D dimensions 
of patients in 
the German 
disease 
management 
program for 
type 2 diabetes 
and patients in 
routine care 

Syftet med denna 
analys var att bedöma 
skillnader i fem 
dimensioner i 
flerdimensionellt 
instrument för 
HRQoL (EQ-5D) 
mellan patienter som 
deltar i den tyska 
DMP för typ 2-
diabetes och patienter 
i rutinmässig vård.  

Kvantitativ. 
 
Vårdcentral   
 
DMP= Var 3 månad regelbundna 
träffar med läkare, 
laboratorietester, patientutbildning, 
diskussion om egna mål och 
behandling enligt evidensbaserade 
riktlinjer 

1532 enkäter 
returnerades.  
 
Experimentgrupp N= 
865 
Kontrollgrupp  
N=534   
 
The EuroQollndex 
(EQ-5D Index)  

Grupputbildning  
 
Patientutbildningar, fysisk 
aktivitet, socialt stöd och 
regelbundna uppföljningar.  

Analysen visade skillnader 
mellan grupperna. Patienter 
förbättrade sin livskvalitet 
samt sina mått på 
"rörlighet", "egenvård" och 
"utförda vanliga 
aktiviteter". 
 

Hög  
93 %  

Packer, T. 
L., Boldy, 
D., Ghahari, 
S., Melling, 
L., Parsons, 
R., & 
Osborne, 
R.H.  
 
2012 
 
Canada  

Self-
management 
programs 
conducted 
within a 
practice setting: 
Who 
participates, 
who benefits 
and what can be 
learned?  

Att undersöka 
effekten av ett 
diabetes-
utbildningsprogram 
ute i klinisk praxis.  

Kvantitativ 
 
De båda grupperna fick genomgå 
ett 6 veckor långt program där 
målet var att förbättra deltagarnas 
livsstil och minska risken för 
komplikationer. 

Diabetes: N=222  
Chronic Condition: 
N=236   
 
Health Related 
Quality of life-
measure.  
 
 
 

Grupputbildning,  
 
Träff med sjuksköterska, 
dietist och psykolog.  
  
 

Deltagarna i de två 
programmen visade 
skillnader i alla olika 
skalor. Båda programmen 
uppvisade signifikant 
förbättring i livskvalitet.  

Hög  
89 %   
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Rasekaba, T. 
M., Graco, 
M., Risteski, 
C., Jasper, 
A., 
Berlowitz, 
D. J., 
Hawthorne, 
G., & 
Hutchinson, 
A.  
2012 
Australien 

Impact of a 
Diabetes 
Disease 
Management 
Program on 
Diabetes 
Control and 
Patient 
Quality of 
Life.  

utvärdera 
effektiviteten av detta 
tillvägagångssätt för 
att förbättra den 
glykemiska 
kontrollen mätt ned 
HbA1c och 
bedömning av 
livskvalitet vid 
inskrivning & vid 12 
mån uppföljning. 

Kvantitativ  
 
Diabetes model of care: Utifrån 
deltagarens kunskap och förståelse 
för sjukdomen sätta behandlingsmål 
och strategier för 
livsstilsförändringar.   
 

Deltagare N=393 
 
Diabetes 
sjuksköterska, Dietist, 
fotvårdsspecialist, 
fysioterapeut, 
hälsopedagog   
 
HbA1c  
 
Health Related 
Quality of Life- 
measure.   

Grupputbildning  
 
Hänvisningar och kunskap 
ifrån personalen,  
Behandlingsmål, 
livsstilsförändringar.   
 
Uppföljning 12 mån 
 

Programmet kan förbättra 
nivåerna av livskvalitet och 
HbA1c. 70 % av deltagarna 
förbättrade HbA1c och 64 
% förbättrade sin 
livskvalitet.  

Hög  
93 %  

Steed, L., 
Barnard, M., 
Hurel, S., 
Jenkins, C., 
& Newman, 
S.  
 
2014  
 
England  

How does 
change occur 
following a 
theoretically 
based self-
management 
intervention 
for type 2 
diabetes.  

Syftet med denna 
studie var att testa två 
teoretiska modellers 
inverkan på 
medierade 
förändringar i ett 
utbildningsprogram 
för patienter med 
diabetes typ 2.  

Kvantitativ.  
 
Fem veckors utbildning med fokus 
att ändra sjukdomsbeteende, och 
självmedvetenhet.  
 

Intervention: N=65.  
Kontroll: N=59.  
 
HbA1c.  
 
Quality of life-
measure.  

Grupputbildning  
 
Med fokus på förbättring av 
sjukdomsinsikt, 
målsättning, 
problemlösning och 
färdighetsträning.   
 
Uppföljning   

Interventionsgruppen visade 
signifikant förbättring vad 
gäller livskvalitet och 
glukosvärdet.  

Hög  
93 %  

Vadstrup, E. 
S., Frölich, 
A., Perrild, 
H., Borg, E., 
& Röder, M. 
 
2011  
 
Danmark   
 
 

Health-related 
quality of life 
and self-
related health 
in patients 
with type 2 
diabetes: 
Effects of 
group-based 
rehabilitation 
versus 
individual 
counselling.  

Syftet med denna 
studie var att studera 
effektiviteten av 
gruppbaserad 
rehabilitering kontra 
individuell rådgivning 
på hälsorelaterad 
livskvalitet och 
självskattad hälsa i 
diabetespatienter med 
typ 2. 

Kvantitativ. 
Rehabilitation grupp: Info om 
diabetes, blodsocker, kost, fysisk 
aktivitet, vikt, rökavvänjning, 
fotundersökningar, 
blodtrycksmätningar, 
komplikationer, mediciner. 
 
Individuell grupp:  
personlig info & vägledning om 
diabetes, läkemedel, riskfaktorer, 
komplikationer, blodglukos 
självkontroll & ökad fysisk 
aktivitet. 

Rehabilitation group: 
N= 70  
Individual group: N= 
73  
 
Sjuksköterska, 
fysioterapeut, 
fotvårdsspecialist och 
dietist. 
 
The medical Outcome 
Study 36-item Short 
Form Health Survey 
(SF-36).  
 

Individuell och 
grupputbildning  
 
Information om Diabetes, 
kost och motion, egenvård, 
komplikationer och 
läkemedel.  
 
Individuell rådgivning 
 
Telefonuppföljning  
 
 

Grupputbildning förbättrade 
inte den hälsorelaterade 
livskvaliteten eller 
självrelaterad hälsa mer än 
efter individuell rådgivning. 
Den individuella gruppen 
förbättrade sina tillstånd i 
hyper- och hypoglykemiska 
nivåer jämfört med 
rehabiliteringsgruppen.  
 
Båda grupperna 
rapporterade mindre trötthet 
och en ökad vitalitet. 

Hög  
96 %  
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Wong, C. K. 
H., Wong, 
W.C.W., 
Wan, E. Y. 
F., Wong, 
W. H. T., 
Chan, F. W. 
K., & Lam, 
C. L. K.  
 
2015  
 
Hongkong  

Increased 
number of 
structured 
diabetes 
education 
attendance 
was not 
associated 
with the 
improvement 
in patient-
reported 
health-related 
quality of 
life: results 
from PEP.  

Effekten av PEP, 
Patient 
Empowerment 
programmet, HROQL 
bland typ 2-diabetes 
patienter & om 
positiv effekt 
bekräftas & även 
undersöka eventuella 
samband mellan 
frekvensen av 
sessioner närvaro och 
HRQOL 

Kvantitativ  
 
PEP-program: Utbildningstillfällen 
med fokus på att ge en ökad 
kunskap om diabetes typ 2 och 
färdighetsträning i syfte att öka 
patientens kunskap och hantering 
av sjukdomen för att förbättra 
hälsan och livskvalitet.  

Deltagare N=257 (134 
kvinnor och 123 män).   
 
Utbildningen leddes 
av sjuksköterskor. 
 
Uppföljning 1 år  
HbA1c 
 
Health Related 
Quality of Life-
measure. The Chinese 
(Hong Kong) SF-12 
Health Survey (8 
skalor/delar) 
 
 

Grupputbildning  
 
Vikten av egenvård, 
livsstilsförändringar, 
hälsosam kost och fysisk 
aktivitet, målsättning, 
problemformulering, dela 
erfarenheter, 
stresshantering, och skapa 
kontakter med 
sjukvårdspersonal.  
 

Grupputbildningen med 
inriktning på diabetes hade 
signifikant bättre resultat i 
den fysiska aspekten av 
HRQOL än de deltagare 
som inte deltog. Andra 
HRQOL delskalor 
rapporterade att deltagare i 
grupputbildningen som var 
inriktad på diabetes hade 
högre fysiska poäng än 
deltagare som inte deltog. 
HRQOL är inte förknippat 
med det totala antalet PEP 
tillfällen. 

Hög  
96 %  

Wu, S-F. V., 
Liang, S-Y., 
Wang, T-J., 
Chen, M-H., 
Jian, Y-M., 
& Cheng, K-
C.  
 
2010  
 
Taiwan  

A self-
management 
intervention 
to improve 
quality of life 
and 
psychosocial 
impact for 
people with 
type 2 
diabetes.  

Att utvärdera 

effektiviteten av 

självförvaltning 

intervention för  
personer med 
diabetes typ 2. 

Kvantitativ  
 
Sjukhus 
 
Båda grupperna erhöll en 
standardutbildning om diabetes.  
 
Inventionsgruppen erhöll även: En 
bok om diabetes, en DVD skiva, 
fyra lärotillfällen och en 
telefonuppföljning. 

Interventionsgruppen: 
N= 72 
Kontrollgruppen: 
N=73  
 
Diabetessjuksköterska, 
Dietist  
 
Health Related 
Quality of Life-
measure.   
 
 

Grupputbildning.  
 
Kunskap om diabetes, kost, 
egenvård  
 
Telefonuppföljning  
 

I mätningen av den mentala 
livskvaliteten sågs ingen 
signifikant skillnad mellan 
tillfälle 1-3.  
 
 
 

Hög  
93 %  
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