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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Prevalensen av diabetes mellitus typ 2 beräknas mer än fördubblas i Europa fram till år 

2030 och utgör den diabetesform som starkast ökar i omfattning. Sjukdomen karaktäriseras 

av en kronisk hög blodglukosnivå, hyperglykemi, som orsakas av otillräcklig 

insulinsekretion eller insulineffekt. Miljö, livsstil och genetiska faktorer samspelar i 

utvecklingen av typ 2-diabetes. Inom diabetesvården eftersträvas en jämn och stabil 

blodglukosnivå, metabol kontroll, för att motverka utveckling av sjukdomsrelaterade 

komplikationer. Den metabola kontrollen kan bedömas utifrån ett HbA1c-värde, som visar 

den genomsnittliga blodglukosnivån under de föregående två till tre månaderna. Grunden i 

behandlingen av typ 2-diabetes utgörs av egenvård samt livsstilsförändringar i form av 

kostanpassning, ökad fysisk aktivitet, viktreduktion och rökstopp. Farmakologisk 

behandling inleds då livsstilsförändringar inte är genomförbara eller ger en önskad effekt. 

Patientutbildning i syfte att stärka individens egenvårdsförmåga utgör en grundsten inom 

diabetesvården. Då sjukdomen kan inverka på välbefinnandet är målet med egenvård att 

upprätthålla eller förbättra individens livskvalitet.  

  

Syfte 

Att belysa och beskriva hur patientutbildning inom kost och fysisk aktivitet påverkar 

HbA1c-värde samt livskvalitet hos individer med diabetes mellitus typ 2.  

 

Metod 

För att skapa en översikt och beskriva det aktuella kunskapsläget utifrån syfte och 

frågeställningar valdes en litteraturstudie som metod. Artikelsökning utfördes i databaserna 

Pubmed och Cinahl, utifrån valda ämnesord och urvalskriterier. Utvalda artiklar 

granskades enskilt av författarna för sedan diskutera och sammanställa dess innehåll. 

Samtliga 16 inkluderade originalartiklar var peer reviewed samt kvalitetsbedömdes enligt 

ett modifierat bedömningsunderlag.   

 

Resultat 

Två huvudkategorier av utbildningsformer; individuell och gruppbaserad patientutbildning 

identifierades. I en majoritet av utbildningarna ingick råd och information om kost, fysisk 

aktivitet, blodglukosmätning och sjukdomskunskap. Något specifikt samband mellan 

utbildningsform och livskvalitet påvisades inte. Dock hade de patientutbildningar som 

kombinerade rekommendationer inom kost och fysisk aktivitet en gynnsam effekt för 

individens livskvalitet. Stegräknare och kostregistrering beskrevs vara två hjälpmedel som 

förbättrade HbA1c-värdet genom främjad fysisk aktivitet och ökad medvetenhet om 

kostintag. De individuella utbildningarna visade i större utsträckning en förbättrad effekt 

på HbA1c-värdet, jämfört med de gruppbaserade utbildningarna.  

 

Slutsats 

Patientutbildning inom kost och fysisk aktivitet är central för att stärka egenvårdsförmågan 

samt förbättra den metabola kontrollen hos individer med typ 2-diabetes. I föreliggande 

studie har ett samband mellan sänkt HbA1c-värde och förbättrad livskvalitet, till följd av 

ökad kunskap inom kost och fysisk aktivitet konstaterats.  

 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, Patientutbildning, Kost, Fysisk aktivitet. 
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BAKGRUND 

Inledning 

Författarna har under sin utbildning mött flertalet individer med typ 2-diabetes och insett 

vikten av god egenvård. Dessa möten väckte ett intresse hos författarna, till att undersöka 

och kartlägga olika utbildningsformer och dess effekter hos individen. Författarnas 

förhoppning var att i sin framtida yrkesroll, med hjälp av ökad kunskap och förståelse 

inom patientutbildning, kunna vägleda och motivera individer med typ 2-diabetes till 

beteendeförändringar. I denna studie valde författarna att fokusera på utbildningar inom 

kost och fysisk aktivitet då de anser att kunskap, färdighet och förståelse ger individen en 

ökad förmåga att hantera sin sjukdom mer självständigt.         

 

Diabetes mellitus kan utifrån etiologiskt perspektiv klassificeras i två huvudtyper, typ 1 

och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes beror i regel på en autoimmunprocess mot de celler i 

bukspottskörteln som producerar insulin och leder till en permanent insulinbrist. Andra 

typer av diabetes mellitus kan uppstå i samband med graviditet, genetiska defekter och 

endokrina sjukdomar. Gemensamt för samtliga typer av diabetes mellitus är förekomsten 

av en kronisk hög blodglukosnivå, hyperglykemi, som orsakas av otillräcklig 

insulinsekretion, insulineffekt eller en kombination av dessa (Lindholm, 2009). 

 

Typ 2-diabetes är den diabetesform som ökar mest världen över. Tidigare har sjukdomen 

ansetts drabba främst äldre individer men idag har detta synsätt förändrats då åldern för 

insjuknande sjunkit (Ericson & Ericson, 2012). Länge har typ 2-diabetes betraktats som en 

vällevnadssjukdom som drabbat höginkomstländer, men under senare år har en kraftig 

ökning även setts i låginkomstländer till följd av en förändrad livsstil (Östenson, 2009a). I 

Sverige beräknas fler än 350 000 individer ha en känd diabetessjukdom (Ericson & 

Ericson, 2012), där 80 till 90 procent utgörs av typ 2-diabetes (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2009b).  

 

Typ 2-diabetes 

Kroppens samtliga celler kan nyttja glukos för att framställa energi. Den hormonella 

regleringen av kroppens glukosomsättning syftar till att upprätthålla en jämn 

blodglukosnivå. Insulin och glukagon är centrala hormoner i den hormonella styrningen av 

blodglukosnivån (Lager, 2009). Insulin från bukspottskörtelens betaceller (Ericson & 

Ericson, 2012) reducerar leverns egen glukosbildning och stimulerar upptaget av glukos i 

kroppens celler, vilket resulterar i att blodglukosnivån sjunker. Glukagon, som stimulerar 

bildningen av glukos i levern, har motsatt effekt och höjer blodglukosnivån (Lager, 2009).   

     

I samband med utveckling av sjukdomen, uppstår i regel metabola rubbningar i form av 

nedsatt glukostolerans eller måttligt förhöjt fasteglukos. Störningarna kan bero på minskad 

insulinsekretion, ökad insulinresistens i vävnaden eller i form av en kombination (Groop, 

Lyssenko & Renström, 2009). Insulinresistens innebär att vävnadernas känslighet för 

insulin minskat och kräver en större mängd insulin för att upprätthålla ett normalt 

glukosupptag (Ericson & Ericson, 2012).  

 

När sjukdomen utvecklats och blir manifest, uppstår metabola störningar i kroppen som 

orsakar hyperglykemi. Vanligtvis bromsar glukos och insulin frisättningen av det 

blodsockerhöjande hormonet glukagon men hos individer med typ 2-diabetes ses en 

störning av denna hämning. Groop et al. (2009) beskriver att de höga blodsockernivårena 

troligtvis också kan bero på förändringar i bukspottskörtelns betaceller. Förändringarna 
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som uppstår i samband med typ 2-diabetes innebär att de insulinstimulerande 

inkretinhormonerna får en minskad effekt hos betacellerna och leder till en lägre 

insulinutsöndring. I de flesta fall ses en progression av sjukdomen med en försämrad 

reglering av blodglukosnivån. Det beror på en minskad insulinproduktion, troligtvis till 

följd av en försvagning av betacellerna som i ett senare stadie kan orsaka celldöd (Groop et 

al., 2009).    

 

Symtom 

Individer med typ 2-diabetes upplever i regel tilltagande symtom under en längre tid. 

Framför allt upplevs dessa i form av en ökad törstkänsla, urinproduktion, kraftlöshet samt 

nedsatt syn och viktreduktion (Ericson & Ericson, 2012).     

         

Diagnos 

Då sjukdomen i många fall är väl dold kan det gå flera år innan rätt diagnos verifieras 

(Lindholm, 2009). Under tiden har flertalet redan drabbats av sjukdomsrelaterade 

komplikationer (Harris, Klein, Welborn & Knuiman, 1992).  

 

För att individen ska erhålla diagnos krävs permanent förhöjda blodglukosvärden. Enstaka 

förhöjda värden, till exempel i samband med stress eller i närvaro av infektioner utgör 

således ingen diagnostisk grund. Diagnostiska kriterier för diabetes mellitus är att 

individen uppvisar en venös plasmaglukoskoncentration på sju mmol per liter eller högre. I 

vissa fall använder man även oralt glukostoleranstest (OGTT) för att säkerställa diagnos 

eller identifiera patienter med nedsatt glukostolerans. Ett venöst plasmaglukosvärde på 

11,1 mmol per liter eller högre, två timmar efter genomfört OGTT ger också diagnosen 

diabetes mellitus (Lindholm, 2009).       

 

Riskfaktorer 
Majoriteten av de som drabbas av typ 2-diabetes är överviktiga och övervikt är den 

riskfaktor som starkast kopplas till insjuknande (Östenson, 2009b). Body Mass Index 

(BMI) är ett värde som beskriver förhållandet mellan vikt och längd hos individen och 

används för att beskriva grad av övervikt (Groop et al., 2009). I Europa definieras ett BMI 

mellan 25 och 30 som övervikt och över 30 som fetma (Östenson, 2009b). Hos européer 

ses en ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes vid BMI 27 eller högre. Det är dock inte 

enbart övervikten som utgör risken, utan även typ av övervikt, bukfetma anses utgöra störst 

risk. Bukfetma definieras som ett midjemått över 94 centimeter hos män och över 80 

centimeter hos kvinnor (Groop et al., 2009).  

 

Även det genetiska arvet kan påverka risken att utveckla typ 2-diabetes (Lindholm, 2009). 

Av Sveriges befolkning beräknas 20 till 25 procent bära anlag för sjukdomen. Individer 

med en förälder eller ett syskon som har sjukdomen besitter 40 procent ökad risk att själv 

drabbas. Fysisk inaktivitet, tobaksbruk och användning av vissa läkemedel kan ge en ökad 

risk att utveckla insulinresistens och senare sjukdomen. Även psykosociala faktorer som 

stress, sömnsvårigheter, trötthet och depression utgör riskfaktorer. Socioekonomiska 

faktorer anses i samspel med andra komponenter och riskbeteenden kunna påverka risken 

att utveckla typ 2-diabetes. Andel individer som insjuknar ökar med stigande ålder, dock 

utgör inte åldern i sig en enskild riskfaktor (Östenson, 2009b).   

 

Metabola syndromet 

En majoritet av de som insjuknar i typ 2-diabetes visar tecken på det metabola syndromet.  
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En definition av begreppet saknas, men vanligtvis används det som ett samlingsnamn för 

olika riskfaktorer för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Hypertoni, fetma, nedsatt 

glukostolerans, insulinresistens samt rubbningar av blodfetter är några av de mest 

förekommande faktorer som inkluderas. En bakomliggande orsak till det metabola 

syndromet tros vara en moderniserad livsstil med ökad fysisk inaktivitet och ohälsosamma 

matvanor (Stefanov & Temelkova-Kurktschiev, 2011). 

 

Metabol kontroll 

Metabol kontroll syftar till att upprätthålla ett jämnt och stabilt blodglukosvärde och 

eftersträvas inom diabetesvården. Glykerat hemoglobin i blodet, HbA1c, är ett värde som 

visar genomsnittlig blodglukosnivå under de föregående två till tre månaderna. 

Hemoglobin är ett protein i de röda blodkropparna som kan binda glukos, så kallad 

proteinglykering. Hög blodglukoshalt resulterar i mer glykerat hemoglobin och ett högre 

HbA1c-värde (Ericson & Ericsson, 2012). Värdet uttrycks i procent och beskriver hur stor 

andel av den totala hemoglobinmängden som glykerats (SBU, 2009b). HbA1c-värdet kan 

vara av psykologisk betydelse för att upprätthålla individens motivation och följsamhet till 

behandling (Ericson & Ericsson, 2012). Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör 

HbA1c-värdet inte överstiga sex procent. Dock skall hänsyn tas till individuella 

bedömningar (Socialstyrelsen, 2010). Ett högt HbA1c-värde, främst över nio procent, utgör 

enligt SBU (2009b) en ökad risk för utveckling av diabetesrelaterade komplikationer.  

 

Komplikationer 

Hyperglykemi och hypoglykemi, för höga respektive låga nivåer av blodglukos kan orsaka 

komplikationer i olika svårighetsgrader (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Kortsiktiga komplikationer  

Hypoglykemi kan orsakas av bland annat måltidsförskjutning, ökad fysiskt aktivitet, 

alkoholintag och felaktig medicinering i form av överdosering. Följden av hypoglykemi 

kan upplevas alltifrån svaga symtom till insulinkoma med medvetslöshet. Hyperglykemi 

orsakas av en otillräcklig insulintillförsel, som vanligtvis beror på oupptäckt eller 

felbehandlad sjukdom. Symtomen kan utgöras av lättare besvär som illamående till 

diabeteskoma med medvetslöshet (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Långsiktiga komplikationer 

Ihållande perioder av hyperglykemi kan leda till komplikationer i form av karaktäristiska 

kärlförändringar, mikroangiopati och makroangiopati. Mikroangiopati innebär förändringar 

i kroppens små kärl med risk för komplikationer i ögon, njurar och nerver. I ögat kan de 

höga blodglukosnivåerna leda till att blodkärlen utsätts för proteinglykering, som resulterar 

i en ökad utsöndring av lokala tillväxtfaktorer med förändringar och nybildning av kärl 

som följd. De nya blodkärlen är svaga och vid kärlbristning uppstår blödningar och 

svullnad med risk för ögonskador. Långvariga perioder med hyperglykemi kan även orsaka 

patologiska förändringar i njurarnas blodkärl, nefropati. Nefropati kan leda till läckage av 

protein i urinen, hypertoni och nedsatt njurfunktion. Förändringar i blodkärlen kan även 

leda till utveckling av skador på nervfibrer, neuropati. Diabetesneuropati kan bland annat 

orsaka symtom och funktionsnedsättningar i form av känselrubbning, smärta, muskulära 

förändringar samt störningar i det autonoma nervsystemet med miktionsproblem, 

förstoppning, blodtrycksfall och sexuell dysfunktion som följd. Den andra typen av 

kärlrelaterade komplikationer, som främst engagerar medelstora och stora artärer är 

makroangiopati. Makroangiopati utgörs av aterosklerotiska förändringar med uppbyggnad 
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av plack i kärlväggen. Kärlförändringarna ökar risken för att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar (Ericsson & Ericsson, 2012).  

 

Diabetesfoten 

Till följd av förändringar på nerver och blodkärl reduceras blodflödet till fötterna. Nedsatt 

känsel och syrebrist är förekommande konsekvenser på grund av den försämrade 

cirkulationen. Svårläkta ben- och fotsår är vanligt förekommande hos individer med typ 2-

diabetes och utan rätt behandling kan det leda till amputation eller dödsfall (Moakes, 

2012). Vid tecken på fotkomplikationer skall blodglukosnivån ses över och korrigeras, i 

regel med medicinska justeringar. Fotvård, information och hjälpmedel i preventivt syfte är 

av vikt för att förebygga fotkomplikationer (Ericson & Ericson, 2012).   

 

Behandling och rekommendationer 

”Det övergripande målet för behandling av diabetes är att med bibehållen hög livskvalitet 

förhindra akuta och långsiktiga komplikationer genom god glukoskontroll.” (SBU, 2010 

s.45). Sinorita, Saádah och Jazakilliah (2008) menar att den primära behandlingen vid typ 

2-diabetes bör utgöras av utbildning samt anpassade kostvanor och en ökad mängd fysisk 

aktivitet.  Introduktion av medicinsk behandling bör enligt dessa författare vara ett 

sekundärt alternativ. Även SBU (2009b) rekommenderar att behandlingen inleds med 

livsstilsförändringar.     

 

Rökstopp 

Rökstopp hos individer med typ 2-diabets minskar risken för en för tidig död och 

utveckling av kärlrelaterade komplikationer (American Diabetes Association, 2006). I en 

studie av Nilsson, Gudbjörnsdottir, Eliasson och Cederholm (2004) konstaterar författarna 

att individer med typ 2-diabetes som röker, har ett genomsnittligt högre HbA1c-värde 

jämfört med de som inte röker.    

 

Viktreduktion 

Dämon, Schätzer, Höfler, Tomarec och Hoppichler (2011) framhäver viktreduktion som 

prevention och behandlingsmetod vid typ 2-diabetes. Hos överviktiga individer med typ 2 

diabetes ger en viktnedgång motsvarande 5 till 10 procent av kroppsvikten en positiv effekt 

på insulinkänslighet, glukostolerans, blodfetter och blodtryck. Förutom bättre kontroll över 

sjukdomen, menar dessa författare att viktreduktion även kan ge en ökad livslängd. 

Viktreduktion bör ske genom minskat energiintag och ökad fysisk aktivitet. 

 

Fysisk aktivitet 

”Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. Begreppet fysisk aktivitet 

innefattar således kroppsrörelse under såväl arbetstid som fritid och alla olika former av 

kroppsövningar, gymnastik, motion och friluftsliv.” (SBU, 2007, s.16). 

 

Regelbunden fysisk aktivitet har stor betydelse både i behandlingen av och som prevention 

mot insjuknade i typ 2-diabetes (Fritz & Krook, 2009). Fysisk aktivitet ökar musklernas 

glukosupptag, som bidrar till en förbättrad metabol kontroll. Vid utövande av fysisk 

aktivitet ökar insulinkänsligheten perifert, vilket leder till att insulinets effekt i vävnaderna 

ökar glukosupptaget. Dessa perifera förändringar resulterar i en normalisering av 

blodglukosnivån hos individen (Ericson & Ericson, 2012).  
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Konditions- och styrketräning har enskilt en god påverkan på den metabola kontrollen, 

dock ger en kombination av träningstyperna störst effekt (Umpierre et al., 2011; Sigal et 

al., 2007). Regelbunden konditionsträning i form av jogging, cykling och simning har 

dessutom god effekt på hjärt- och lungfunktion, blodtryck och blodfetter. Fysisk aktivitet 

minskar även risken för hjärt- och kärlsjukdomar (Fritz & Krook, 2009). Umpierre et al. 

(2011) menar att utövande av fysisk aktivitet under minst 150 minuter per vecka ger ett 

förbättrat HbA1c-värde. De understryker dock att bästa resultat ses i kombination med 

kostanpassning (Umpierre et al., 2011). Fysisk aktivitet leder även till en förbättrad 

blodcirkulation, vilket är särskilt gynnsamt för individer med typ 2-diabetes då 

cirkulationsnedsättningar är vanligt förekommande (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Eftersom typ 2-diabetes i regel debuterar i högre ålder, bör träningen anpassas efter 

individuella förutsättningar. Även vardagliga sysslor, i form av trägårdsarbete och att gå i 

trappor bör inkluderas som motion. För individer med nedsatt rörlighet, bör ett program 

med aktiviteter som kan utföras i liggande eller sittande ställning utformas tillsammans 

med en sjukgymnast (Fritz & Krook, 2009). 

 

Kost 

Goda kostvanor syftar till att upprätthålla en stabil blodglukosnivå och minska risken för 

hypo- och hyperglykemi. Förändrade kostvanor kan vara en stor omställning och i dessa 

fall bör förändringen ske successivt för bästa resultat. Vid en mindre omställning kan 

enstaka livsmedel bytas ut mot bättre alternativ utan att inskränka på tidigare vanor 

(Socialstyrelsen, 2011). Kostrekommendationer inom diabetesvården bör enligt Vessby, 

Asp och Axelsen (2009) innehålla råd om energiinnehåll, måltidssammansättning, 

livsmedelsval samt fördelning av proteiner, kolhydrater och fetter. Även information om 

vitaminer, kostfiber och mineralämnen bör inkluderas. 

 

Åsikterna angående kost vid typ 2-diabetes har varit många och skilda under det senaste 

decenniet. Det har diskuterats alltifrån kostens aktiva roll i diabetesvården, till kostens rätta 

sammansättning. Enligt SBU (2009a) utgör kostförändringar en del av den grundläggande 

behandlingen för att reducera rådande insulinresistens. Individer med icke-

insulinbehandlad typ 2-diabetes kan med hjälp av rätt upplägg och sammansättning av 

kost, normalisera blodglukosnivån och minska kravet av kroppsegen insulinsekretion 

(Vessby et al., 2009). 

 

Flera kostmodeller har visats vara effektiva vid behandling av typ 2-diabetes. 

Socialstyrelsen (2011) förespråkar att kostvalet bör utgå från den enskilde individen och 

dennes önskemål. Vetskapen om samband mellan diabetes mellitus och kost går ständigt 

framåt, men i dagsläget förespråkas fyra olika kostmodeller. Några gemensamma nämnare 

i modellerna är högt innehåll av fullkorn, bönor, linser, fisk samt frukt och grönt. Allmänna 

råd är att ha regelbundna matvanor, beräkna intag av kolhydrater och att utgå ifrån 

tallriksmodellen (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Traditionell diabeteskost bygger på svenska näringsrekommendationer och innehåller en 

stor del frukt och grönt, fullkorn, fisk, nyckelhålsmärkta produkter samt en sparsam 

alkoholkonsumtion. Det finns vetenskaplig grund för att den traditionella diabeteskosten 

har gynnsam effekt på HbA1c-värde och blodfetter. Det låga energiinnehållet har även god 

inverkan på viktreduktion (Socialstyrelsen, 2011). 
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Måttlig lågkolhydratskost utesluter till stor del kolhydrater i form av bland annat socker, 

ris, pasta och bröd. Kosten innehåller istället mer fisk, kött, ägg, skaldjur, grönsaker, 

baljväxter och vegetabiliskt protein. Dieten har påvisad positiv effekt på HbA1c-värde, 

viktreduktion och blodfetter (Socialstyrelsen, 2011). Enligt Socialstyrelsen (2011) har dock 

risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer visat sig vara högre i samband 

med denna diet. 

 

Traditionell diabeteskost med lågt GI förespråkas förutom av socialstyreslen även av 

internationella riktlinjer. Glykemiskt index (GI) beskriver hur snabbt ett livsmedel höjer 

blodglukosnivån. Dieten förespråkar liknande livsmedel som den traditionella 

diabeteskosten, men livsmedel med lägst GI bör alltid väljas för att undvika snabba 

svängningar av blodglukosnivån. Kostmodellen påverkar HbA1c-värdet och blodfetter 

positivt. Vid bortval av livsmedel finns dock risk att bland annat frukt och grönt som 

innehåller viktiga näringsämnen utesluts på grund av ett högt GI (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Medelhavskost är en diet som fokuserar på enkelomättade fetter, som finns rikligt i bland 

annat nötter och olivolja. Kostmodellen innehåller en mindre mängd kolhydrater och rött 

kött. Alkohol tillåts konsumeras dagligen. Övergång till medelhavskost har bevisats 

förskjuta behovet av läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes och risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar minskar. HbA1c-värdet gynnas av kosten, likväl som blodfetterna. Då 

dieten tillåter intag av alkohol bör även nackdelar som högt energiinnehåll och risk för 

utveckling av missbruk beaktas (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Alkoholkonsumtion       

Hos individer med typ 2-diabetes kan en hög alkoholkonsumtion öka risken för 

komplikationer i form av mikro- och makroangiopati samt hjärt- och kärlsjukdomar 

(Dämon et al., 2011). Ett dagligt alkoholintag på maximalt tio gram, menar dock Dämon et 

al. (2011) minskar risken för komplikationer, jämfört med ett högre eller uteblivet 

alkoholintag. Socialstyrelsen (2011) poängterar dock att nyttan med alkoholintag alltid 

skall vägas mot nackdelarna.     

 

Farmakologisk behandling 

Tillgänglig farmakologisk behandling vid typ 2-diabetes utgörs av tablettbehandling med 

antidiabetika samt injektioner med insulin. Idag finns flera typer av antidiabetika med olika 

verkningsmekanismer. Antidiabetika verkar genom att stimulera insulinsekretionen från 

bukspottskörteln, reducera vävnadens insulinresistens, öka vävnadens känslighet för 

insulin eller minska tarmens upptag av glukos. Antidiabetika är inducerat när 

kostbehandling och fysisk aktivitet ger otillräckligt behandlingsresultat på blodglukosnivån 

eller då individen inte förmår att följa dessa rekommendationer (Ericson & Ericson, 2012). 

Till följd av sjukdomens progression med minskad insulinproduktion, behöver cirka 

hälften av alla individer med typ 2-diabetes någon gång påbörja insulinbehandling för att 

uppnå tillfredställande metabol kontroll (SBU, 2009b). Insulin administreras subkutant i 

lår, buk eller ländrygg med en injektionspenna, spruta eller genom kontinuerlig tillförsel 

med en så kallad insulinpump. Insulin anges idag i styrkan internationella enheter (IE) och 

klassificeras i termerna snabb-, medellång- och långverkande utifrån effektduration. Målet 

är att eftersträva individens normala insulinfrisättning under dygnet vilket kräver ett 

individuellt anpassat behandlingsschema (Ericson & Ericson, 2012). 
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Egenvård och kunskap 

Egenvård är inom diabetes ett brett begrepp som utgörs av flera grundpelare. Berne och 

Sörman (2009) beskriver egenvård i samband med diabetes mellitus som individens 

förmåga att hantera livsstilsåtgärder och medicinering samt att kunna identifiera och 

hantera komplikationer. Målsättningen med egenvård är enligt SBU (2009a) att 

upprätthålla individens välbefinnande och förhindra eller fördröja utveckling av 

diabetesrelaterade komplikationer. De Weerdt, Visser, Kok och van der Veen (1990) 

menar att egenvård hos individer med diabetes mellitus utgörs av de fyra 

huvudkomponenterna; kost, fysisk aktivitet, medicinering och egenmätning av 

blodglukosnivån. För att uppnå en god egenvård eftersträvas balans mellan de olika 

komponenterna (Amsberg, 2008). Individer med diabetes mellitus ställs inför olika 

situationer som kan kräva komplexa överväganden. För att hantera dessa situationer och 

kunna agera är individen beroende av god kunskap och stöd från diabetesvården (Berne & 

Sörman, 2009). God kunskap är således en förutsättning för att individen skall kunna ta 

lämpliga beslut angående sin egenvård (SBU, 2009a). 

 

Patientutbildning 

Bartlett (1985) beskriver utbildning som ett planerat lärotillfälle där bland annat 

undervisning, rådgivning och tekniker för beteendeförändring kan ingå. Syfte med 

lärotillfället är att påverka eller influera individens kunskaper samt hälso- och 

sjukdomsbeteende. Karakurt och Kaşikçi (2012) beskriver förekomsten av samband mellan 

patient- och närståendeutbildning och goda behandlingsresultat vid kroniska sjukdomar. 

Utbildning i syfte att stärka individens förmåga till egenvård utgör en central del av dagens 

diabetesvård och används numera rutinmässigt (SBU, 2009a).  

 

Ett förhållningssätt som används inom diabetesvården är empowerment (SBU, 2009a). 

Empowerment kan enligt Funnell et al. (1991, s 38) definieras som “patients are 

empowered when they have knowledge, skills, attitudes, and self-awareness necessary to 

influence their own behaviour and that of others in order to improve the quality of their 

lives”. Förhållningssättet utgår från tanken att vårdaren och patienten bör betraktas som 

experter inom sina respektive områden. Patienten är expert på hur sjukdomen påverkar det 

dagliga livet och vårdaren på sjukdomen (SBU, 2009a).   

 

De program som utvecklats inom patientutbildning de senaste åren bygger övervägande på 

olika pedagogiska modeller. SBU (2009a) menar att de tre teorier som utgör grunden för 

olika utbildningsprogram inom diabetesvården är teorin om socialt lärande, ”self-efficacy” 

och ”chronic care model”. Den sociala inlärningsteorin utgår från att individer lär sig nya 

beteendemönster genom att observera omgivningen för att sedan ta efter andras beteende. 

”Self-efficacy” beskriver individens tilltro till den egna förmågan att kunna utföra ett 

specifikt åtagande. Individer med stark tilltro har en större möjlighet att lyckas än individer 

med låg tilltro. Till skillnad från de andra teorierna ligger perspektivet i ”chronic care 

model” i huvudsak på hälso- och sjukvårdens organisation och behandlingsstrategier och 

inte primärt på individens förmågor och egenskaper. Grunden i modellen är att genom 

förbättrat samarbete inom vårdens olika delar kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för 

en individanpassad vård av personer med kroniska sjukdomar (SBU, 2009a).          

             

SBU (2009a) delar in patientutbildning vid diabetes mellitus i formerna individuell 

utbildning, gruppbaserad utbildning, kognitiv beteendeterapi samt motiverande samtal.     
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Individuell utbildning 

Individuell utbildning innebär att utbildningen och dess innehåll riktas enskilt till patienten. 

Det kan ske genom fysiska möten mellan patient och vårdpersonal eller genom olika IT-

lösningar. Utbildningen individanpassas efter patientens behov av stöd och kunskap (SBU, 

2009a). Under det senaste decenniet har det skett en betydande ökning av studier där 

effekten av telemedicin i samband med kroniska sjukdomar studerats (Wootton, 2012). 

Telemedicin innebär att medicinsk information skickas mellan olika parter med hjälp av 

elektronisk kommunikation, i syfte att förbättra individens hälsotillstånd. Förutom 

telemedicin används även termerna e-hälsa (e-health) och telehälsa (telehealth), som 

förutom information inkluderar olika former av tjänster (American telemedicine 

association, 2012). Internet, telefoni, mobiltelefoni och e-post är några av de 

kommunikationsmetoder som kan användas inom telemedicin (Franc et al., 2011). 

Gruppbaserad utbildning 

Utbildningsformen innebär att flera patienter tillsammans deltar i utbildningen där till 

exempel en diabetessjuksköterska, läkare eller dietist leder utbildningssessionerna. Den 

gruppbaserade formen kräver ett aktivt deltagande från individen. Utbildningen har en 

planerad struktur med i förväg formade mål (SBU, 2009a). 

 

Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykologisk terapiform som utgår från att individens 

tankar, känslor och beteende påverkar inlärning. En god samverkan mellan behandlare och 

patient är central och behandlingen utgår från en tydlig struktur med ett målorienterat 

perspektiv. KBT kan användas både individuellt och i grupp (SBU, 2009a). 

 

Motiverande samtal                

Motiverande samtal (MI) är en psykologisk metod som genom samtal med individen ökar 

dennes motivation till förändring av beteendemönster. Metoden bygger på de fyra 

grundprinciperna; hantering av ambivalens, empati, att stärka individens möjlighet att 

kunna genomföra förändringar samt att minska dennes motstånd till förändringar. För att 

skapa goda samtalsförutsättningar är det centralt att möta och ta hänsyn till individens 

aktuella position i förändringsprocessen. MI kan även kombineras med andra 

behandlingsmetoder, till exempel KBT. SBU (2009a) menar dock att det vetenskapliga 

underlaget för effekterna av motiverande samtal är otillräckliga. Socialstyrelsen (2010) 

förespråkar att metoden inte bör användas i avseende att förbättra den metabola kontrollen 

vid typ 2-diabetes.   

 

Livskvalitet 
För att beskriva livskvalitet har författarna utgått från världshälsoorganisationens (WHO) 

definition av begreppet.   

 

“Individuals´ perception of their position in life in the context of the culture 

and value systems in which they live and in relation to their goals, 

expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept affected 

in a complex way by the person´s physical health, psychological state, level 

of independence, social relationships, personal beliefs and their relationship 

to salient features of their environment.” WHO (1997, s. 1).  

 

Typ 2-diabetes är en sjukdom som kontinuerligt kräver insatser och ansvarstagande, vilket 

i flera avseenden kan påverka livet för den enskilde individen. Ericson och Ericson (2102) 

beskriver att känslor av ensamhet, hotfullhet och ångest är vanligt förknippade med typ 2-
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diabetes. Förnekelse av sjukdomen kan leda till utveckling av riskbeteende och 

komplikationer. Medvetenhet och rädsla för att drabbas av komplikationer kan leda till 

skuldkänslor och ytterligare ångest (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Amsberg (2008) understryker svårigheten med att mäta livskvalitet då olika dimensioner 

inkluderas och olika mätinstrument används. Ett bedömningsunderlag som ofta används 

för att mäta hur olika sjukdomstillstånd och skador inverkar på livskvaliteten är Medical 

Outcomes Study Short Form (SF-36) Health Survey, som är ett frågeformulär bestående av 

36 frågor. Livskvaliteten bedöms utifrån åtta områden; generellt hälsotillstånd, fysisk 

funktion, kroppslig smärta, psykisk hälsa, vitalitet, social deltagandeförmåga samt hur 

fysiska och emotionella problem påverkar det dagliga livet. Samtliga frågor berör den 

aktuella hälsouppfattningen med undantag från en, som jämför individens nuvarande 

generella hälsotillstånd med ett år tidigare (Velanovich et al., 2012). 

 

Flera studier visar att diabetes mellitus har en negativ inverkan på individens livskvalitet 

(Papelbaum et al., 2010; Alvarez Guisasola, Yin, Nocea, Qiu & Mavros, 2010; Kamarul 

Imran, Ismail, Naing & Wan Mohamad, 2010; Paschalides et al., 2004; Arroyo et al., 

2005). Sjukdomens duration (Arroyo et al., 2005), grad av komplikationer (Papelbaum et 

al., 2010), frekvens av hypoglykemi (Alvarez Guisasola et al., 2010) samt förekomst av 

depression är några faktorer som påverkar individens livskvalitet (Papelbaum et al., 2010). 

Även insulinbehandling har visat sig ha en negativ inverkan på livskvaliten (Shim, Lee, 

Toh, Tang & Ko, 2012). Rubin och Peyrot (1999) menar att individer med 

diabetessjukdom har en sämre livskvalitet än människor utan kronisk sjukdom, men i regel 

en bättre livskvalitet än individer med andra kroniska sjukdomar.  

  

Depression 

Författarna Anderson, Freedland, Clouse och Lustman (2001) beskriver prevalensen av 

depression vara dubbelt så hög hos individer med typ-2 diabetes jämfört med befolkningen 

i övrigt. Depression kan påverka följsamheten till egenvård i form av försämrad 

kosthållning, blodglukoskontroll och minskad mängd fysisk aktivitet (Lin et al., 2004). 

Trots tydliga kopplingar mellan diabetes mellitus och depression, förblir många individer 

med depression oupptäckta och obehandlade (Pouwer, Beekman, Lubach, & Snoek, 2006). 

Depression hos individer med typ 2-diabetes är förknippat med nedsatt metabol kontroll 

(Lustman, Anderson, Freedland, de Groot & Carney, 2000), ökad risk för komplikationer 

(De Groot, Anderson, Freedland, Clouse & Lustman, 2001) och död (Katon, et al., 2005). 

     

Problemformulering 

Prevalensen av typ 2-diabetes beräknas fortsätta att öka i världen. Enbart i Europa 

förväntas antalet individer med typ 2-diabetes mer än fördubblas till år 2030 (Wild, Roglic, 

Green, Sicree, & King, 2004). Egenvård utgör ett nyckelbegrepp inom diabetesvården och 

patientutbildning i syfte att stärka individens egenvårdsförmåga är därför central (Banerjee, 

Macdougall, Lakhdar, 2012). För att optimera individens egenvårdsförmåga och bibehålla 

en hög livskvalitet krävs en god kunskap inom kost, fysisk aktivitet, medicinering och 

blodglukosmätning. Sjuksköterskan utgör en betydelsefull del av diabetesvården, där 

utbildning, rådgivning och stöd är centrala delar av omvårdnadsarbetet (van Dijk et al., 

2010). Idag finns flera olika utbildningsprogram inom kost och fysisk aktivitet, vars 

effekter på HbA1c-värde och livskvalitet varierar. Då dessa komponenter är betydande för 

att uppnå en god hälsa, anser författarna till föreliggande studie det vara av stor vikt att 

identifiera de utbildningsmetoder som bidrar till metabol kontroll och samtidigt 

upprätthåller eller förbättrar individens livskvalitet.    
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SYFTE 

Att belysa och beskriva hur patientutbildning inom kost och fysisk aktivitet påverkar 

HbA1c-värde samt livskvalitet hos individer med diabetes mellitus typ 2.  

 

Frågeställningar 

Vilka olika former av patientutbildning och stöd beträffande kost och fysisk aktivitet finns 

för individer med diabetes mellitus typ 2? 

 

Hur påverkar de olika utbildningsformerna individens HbA1c-värde och livskvalitet? 

  

METOD 

Val av metod 

En litteraturstudie syftar till att lyfta fram och belysa det aktuella kunskapsläget inom ett 

specifikt område (Friberg, 2012). Med denna bakgrund beslutade författarna att en 

litteraturstudie var en passande metod för att besvara syfte och frågeställningar.   

 

För att kunna genomföra en litteraturstudie är ett tillräckligt underlag av studier som håller 

hög kvalitet en förutsättning (Forsberg & Wengström, 2008). En översiktssökning utfördes 

och enligt Friberg (2012) skapades därmed ett helikopterperspektiv över det aktuella 

kunskapsläget. En problemformulering konstruerades som innehöll en beskrivning av 

problemet, varför det betraktades vara ett problem samt den kunskap som avsågs belysas. 

Utifrån problemformulering och syfte skapades en ämnessammanfattning som sedan 

konkretiserades till sökord. De valda sökorden redovisas i tabell 1 och utgjorde basen för 

litteratursökningen (Friberg, 2012). 

 

Urvalskriterier 

För att avgränsa sökningen och utesluta artiklar som inte ingick i intresseområdet användes 

inklusions- och exklusionskriterier (Östlundh, 2012), som anpassades utifrån syftet. De 

inklusionskriterier som användes vid databassökningarna var; individer över 19 år samt 

engelsk- och svenskspråkliga artiklar. I sökningen exkluderades artiklar som publicerats 

för mer än tio år sedan.                   

 

Datainsamling 

Artikelsökningen utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl samt via manuell sökning. 

Manuell sökning utfördes genom att studera referenslistor i utvalda artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2008). Efter rekommendation av Forsberg och Wengström (2008) tog 

författarna hjälp av en bibliotekarie i syfte att optimera databassökningen, då de har god 

kännedom om dess strukturer.   

 

Under databassökingen användes fritextsökning samt ämnesord i form av MeSH-termer 

och Cinahl Headings. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan även kombinationer 

användas för att få ett mer specifikt resultat. Författarna använde den booleska sök-

operatoren ”AND”, för att skapa samband mellan olika sökord (Östlundh, 2012). Under 

arbetets gång dokumenterades och sammanställdes samtliga databassökningar med sökord, 

databas, datum, urvalskriterier samt antal träffar i en tabell (Tabell 1). 
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Tabell 1. 
Datum/ 

databas 

 

Urvalskriterier Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstrakt   

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Pubmed 

 

2012-09-27 

Adult 19+, 

Swedish/English, 

Published in the 

last 10 years.  

Diabetes Mellitus 

type 2 [mh] AND 

Patient education as 

Topic [mh] AND 

Exercise [mh] AND 

Quality of Life 

[mh] 

8 7 6 3 

Pubmed 

 

2012-09-27 

Adult 19+, 

Swedish/English, 

Published in the 

last 10 years.  

Diabetes Mellitus 

type 2 [mh] AND 

Patient education as 

Topic [mh] AND 

Exercise [mh] AND 

Quality of Life 

[mh] AND Diabetic 

diet [mh] 

5 2 1 0 

Pubmed 

 

2012-09-27 

Adult 19+, 

Swedish/English, 

Published in the 

last 10 years.  

Diabetes Mellitus 

type 2 [mh] AND 

Patient education as 

Topic [mh] AND 

Hemoglobin A, 

Glycosylated [mh] 

219 55 20 7 

Cinahl 

 

2012-09-28 

All adult, 

Swedish/English, 

Published in the 

last 10 years, 

Peer reviewed  

MH Diabetes 

Mellitus type 2 

AND MH Patient 

education AND 

MH Exercise AND 

MH Quality of Life  

2 2 1 1 

Cinahl 

 

2012-09-28 

 

All adult, 

Swedish/English, 

Published in the 

last 10 years, 

Peer reviewed 

MH Diabetes 

Mellitus type 2 

AND MH Patient 

education AND 

MH Hemoglobin A, 

Glycosylated 

160 27 7 2 

 

 

 

 

Pubmed 

 

2012-09-28 

Adult 19+, 

Swedish/English, 

Published in the 

last 10 years.  

Diabetes Mellitus 

type 2 [mh] AND 

Patient education as 

Topic [mh] AND 

Exercise [mh] AND 

Diabetic diet [mh] 

  

16 7 1 1 

Pubmed 

 

2012-10-01 

Adult 19+, 

Swedish/English, 

Published in the 

last 10 years.  

Diabetes Mellitus 

type 2 [mh] AND 

Patient education as 

Topic [mh] AND 

Cognitive Therapy 

[mh] 

5 1 1 1 

Pubmed 

 

2012-10-01 

Adult 19+, 

Swedish/English, 

Published in the 

last 10 years.  

Diabetes Mellitus 

type 2 [mh] AND 

Exercise [mh] AND 

Telemedicine [mh] 

1 1 1 0 

Pubmed 

 

2012-10-01 

Adult 19+, 

Swedish/English, 

Published in the 

last 10 years.  

Diabetes Mellitus 

type 2 [mh] AND 

Diabetic diet [mh] 

AND Telemedicine 

[mh] 

2 2 1 0 
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Pubmed 

 

2012-10-02 

Adult 19+, 

Swedish/English, 

Published in the 

last 10 years.  

Diabetes Mellitus 

type 2 [mh] AND 

Patient education as 

Topic [mh] AND 

Quality of Life 

[mh] 

54 8 2 1 

Totalt: 472 112 41 16 

 

Trovärdighet   

I litteraturstudien inkluderades endast artiklar som var peer reviewed, vilket innebär att 

artikeln granskats av vetenskaplig expertis (Willman, Stoltz  & Bahtsevani, 2011). Vid 

osäkerhet gällande granskning bör artiklarna enligt Friberg (2012) kontrolleras i en särskild 

databas. Författarna använde Ulrichsweb för att säkerställa detta. För att frambringa ny 

kunskap inom det studerade området inkluderade författarna enbart originalartiklar till 

resultatdelen (Segesten, 2012). Författarna eftersträvade under arbetes gång att i huvudsak 

använda primärkällor. 

 

Bearbetning och analys av data 

Den initiala bedömningen gjordes utifrån artiklarnas titlar. Intressanta titlar valdes ut och 

dess abstrakt granskades (Östlundh, 2012). Artiklar vars abstrakts ansågs besvara studiens 

syfte och frågeställningar lästes därefter i sin helhet. Författarna identifierade likheter 

respektive skillnader i studierna och utförde en övergripande kategorisering av 

utbildningsformer. De två huvudkategorierna, individuella och gruppbaserade 

patientutbildningar fastställdes.     

 

Efter urvalsprocessen granskades artiklarna beträffande vetenskaplig kvalitet med stöd av 

ett bedömningsformulär (Bilaga II) utvecklat av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman et al. (2011). Endast artiklar som bedömdes vara av hög eller medelhög kvalitet 

inkluderades. Författarna studerade separat artiklarna och förenade sedan det vetenskapliga 

materialet och dess tolkningar. Enligt Willman et al. (2011) ger de oberoende tolkningarna 

granskningen en större tyngd. De utvalda artiklarna presenterades i en matris (Bilaga I) 

ursprungligen framtagen av Willman et al. (2011). Matrisen syftade till att tydligt redovisa 

artiklarnas innehåll och vetenskapliga kvalitet. Totalt inkluderades 16 vetenskapliga 

artiklar i litteraturstudien. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
I litteraturstudien hanterades och sammanställdes samtligt material utefter god sed gällande 

medicinsk forskning (Vetenskapsrådet, 2011). I samband med utformningen av studiens 

frågeställning var författarna aktsamma att inte styra denna mot ett förväntat resultat 

(Helgesson, 2006). Vetenskapsrådet (2011) belyser vikten av att alltid uppge upphovsman 

och originaltext samt att all form av förvanskning och plagiat är förbjuden. De menar att 

plagiat är den vanligaste förekommande vetenskapliga oredigheten, medvetet som 

oaktsamt. Författarna höll sig opartiska och neutrala i sitt forskningsarbete under studiens 

gång (Helgesson, 2006). En central forskningsetisk aspekt är att redovisa samtliga resultat, 

de som stödjer såväl de som motsäger författarnas hypotes (Forsberg & Wengström, 2008). 

För att nå ett sanningsenligt resultat motverkade författarna medvetet och uppmärksamt 

uppkomsten av fabricering under arbetets gång.              
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RESULTAT 

Signifikansanalys 

För att undersöka och jämföra medelvärden mellan en interventions- och en kontrollgrupp, 

är det vanligt förekommande att forskare använder sig av en signifikansanalys. Analysen 

används för att undersöka om en verklig skillnad existerar eller ses till följd av en 

slumpmässig inverkan (Forsberg & Wengström, 2008). När forskare beskriver ett resultat 

som signifikant, menar de att resultatet förmodligen är trovärdigt och möjligt att återskapa 

vid upprepade tester (Polit & Beck, 2012). 

 

Beskrivning och effekter av patientutbildningar  

 

Individuell utbildning  

Dyson, Beatty och Matthews (2010) beskrev en videointervention i sin studie. Syftet var 

att utveckla och utvärdera effekten av en videobaserad livsstilsutbildning för individer med 

nydiagnostiserad typ 2-diabetes. Deltagarna i den sex månader långa studien 

randomiserades in i två grupper som båda erhöll sedvanlig diabetesvård från primärvården 

med information om livsstilsanpassningar. Interventionsgruppen fick dessutom tre 

videofilmer för hemmabruk som behandlade ämnena kostvanor, fysisk aktivitet och 

viktkontroll. Deltagarnas kostintag registrerades med en kostdagbok och mängd utförd 

fysisk aktivitet med hjälp av en stegräknare. Grupperna jämfördes utifrån HbA1c-värde, 

livskvalitet, sjukdomskunskap, kostintag och fysisk aktivitet. Dessa parametrar 

kontrollerades vid studiens start samt efter sex månader. Deltagarna skattade sin 

livskvalitet och sjukdomskunskap med hjälp av frågeformulär. Resultatet efter sex 

månader visade på en signifikant förbättring av HbA1c-medelvärdet hos 

interventionsgruppen jämfört med utgångsvärdet. Hos kontrollgruppen sågs ingen 

signifikant skillnad. Även beträffande livskvalitet och kostintag urskildes inga signifikanta 

skillnader. Sjukdomskunskapen ökade signifikant hos interventionsgruppen medan en 

försämring konstaterades hos kontrollgruppen. Mängd utförd fysisk aktivitet ökade 

signifikant hos interventionsgruppen jämfört med utgångsvärdet, dock kunde ingen 

signifikant skillnad ses mellan de två grupperna (Dyson, Beatty & Matthews, 2010).  

 

”Manpo-kei”, är namnet på ett självmotiverande träningsprogram som utgjorde grunden 

för en amerikansk studie. Interventionen pågick under tre månader med åtta timmars 

egenvårdutbildning som introduktion för samtliga deltagare. Egenvårdsutbildningen 

innehöll information om fysisk aktivitet, kost och medicinering. Därefter randomiserades 

deltagarna in i två grupper. Interventionsgruppen fick utöver egenvårdsutbildningen även 

boken ”Manpo-kei”, en sammanfattning av dess huvudpunkter samt en stegräknare. 

Deltagarna ombads att registrera antal steg per dag. ”Manpo-kei” utgår från en individuell 

målsättning och syftar till att med hjälp av en stegräknare främja motivationen till ökad 

mängd fysisk aktivitet hos individer med typ 2-diabetes. Kontrollgruppen deltog enbart i 

egenvårdsutbildningen. För att bedöma interventionens effekt jämfördes före- och 

eftertester av deltagarnas HbA1c-värden, mängd utförd fysisk aktivitet, vikt och blodtryck. 

För att bedöma fysisk aktivitet användes frågeformulär för självskattning. Efter tre 

månader förbättrades HbA1c-medelvärdet i båda grupperna signifikant. Däremot sågs 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Andel individer som regelbundet utövade 

fysisk aktivitet ökade i båda grupperna. I interventionsgruppen registrerades även ett i 

genomsnitt ökat antal steg per dag jämfört med vid interventionens inledning (Diedrich, 

Munroe & Romano, 2010). 
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År 2005 genomfördes en studie i Kanada som pågick under ett års tid och bestod av en 

interventions- och en kontrollgrupp. Deltagarna i interventionsgruppen fick individuella 

träffar varje månad med utbildning inom kost, fysisk aktivitet, medicinering och 

sjukdomskunskap. De fick även telefonsamtal med rådgivning och motivation mellan 

träffarna. Kostråden baserades på Kanadas nutritionsrekommendationer och följsamheten 

till dessa kontrollerades med hjälp av kostregistrering tre dagar i veckan samt en 

summering av energiintaget. Interventionsgruppen erhöll ett individanpassat hembaserat 

träningsprogram som skulle utföras under 45 till 55 minuter, tre till fem gånger per vecka. 

Träningsprogrammet innehöll uppvärmning, högintensiv träning, styrketräning och 

nedvarvning. Mängd och grad av fysisk aktivitet självskattades med hjälp av ett 

frågeformulär. Kontrollgruppen fick enbart tillgång till sedvanlig diabetesvård hos 

husläkare eller endokrinolog. HbA1c-värde kontrollerades vid studiens start, efter sex 

månader och efter ett år. En uppföljning gjordes även ett halvår efter avslutad studie. 

Livskvalitet självskattades med hjälp av ett särskilt framtaget frågeformulär. Vid studiens 

slut hade kostintaget förbättrats signifikant i form av minskat energiinnehåll och fettmängd 

hos interventionsgruppen. Även mängd och grad av fysisk aktivitet ökade. Livskvaliteten 

skattades högre i båda grupperna vid studiens slut, dock sågs en signifikant ökning enbart 

efter sex månader hos interventionsgruppen och efter ett år hos kontrollgruppen. Hos 

interventionsgruppen förbättrades HbA1c-medelvärdet signifikant jämfört med 

kontrollgruppens. Även i kontrollgruppen förbättrades HbA1c-medelvärdet jämfört med 

utgångsvärdet, dock inte signifikant. Vid uppföljningen efter sex månader försämrades 

interventionsgruppens HbA1c-värde signifikant jämfört med värdet vid studiens slut. 

Mängd utförd fysisk aktivitet minskade hos båda grupperna, dock urskildes ingen 

signifikant skillnad mellan dessa (Ménard et al., 2005).  

 

I Indien genomfördes en studie som undersökte och utvärderade om ”short messaging 

service” (SMS) till mobiltelefonen kunde öka motivation och följsamhet till behandling 

hos individer med typ 2-diabetes. Samtliga deltagare i studien fick vid dess start en 

individuell utbildning med information och råd om kost, fysisk aktivitet och medicinering. 

Därefter randomiserades deltagarna in i en interventions- och en kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen fick SMS till sin mobiltelefon var tredje dag med instruktioner och 

påminnelser att kontrollera sitt kostintag, sin fysiska aktivitet och medicinering. 

Deltagarnas HbA1c-värde bedömdes före och efter interventionen. Under studiens gång 

självskattade deltagarna sin följsamhet till behandlingen med hjälp av ett frågeformulär. Då 

studiens HbA1c-målvärde var under åtta procent, bedömdes effekten av interventionen 

utifrån andelen deltagare vars värde var lägre respektive högre. I samband med studiens 

slut efter ett år, ökade andelen deltagare i interventionsgruppen som uppnådde HbA1c-

målvärde signifikant i jämförelse med i studiens inledning. Även i kontrollgruppen steg 

andelen individer, dock inte signifikant. Däremot uppträdde ingen signifikant förändring av 

HbA1c-medelvärdet i någon av grupperna. Följsamhet till fysisk aktivitet och 

kostrekommendationer visade endast marginella skillnader hos båda grupperna efter att ny 

självskattning gjordes i slutet av studien (Shetty, Chamukuttan, Nanditha, Raj & 

Ramachandran, 2011).  

 

Krousel-Wood et al. (2008) utvärderade i en studie under tre månader effekten av ett 

videobaserat träningsprogram i hemmet. Syftet med interventionen var att studera 

fördelarna med fysisk aktivitet, visa exempel på enkla träningsformer samt hjälpa 

deltagarna att övervinna personliga hinder som hämmade utförandet av fysisk aktivitet. 

Vid studiens start randomiserades deltagarna i en interventions- och en kontrollgrupp. 

Samtliga deltagare genomgick i studiens inledning en egenvårdsutbildning. Lektionerna, 
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som leddes av en certifierad diabeteslärare omfattade totalt 12,5 timmar fördelat på fem 

tillfällen. Avsikten med egenvårdsutbildningen var att ge deltagarna grundläggande 

kunskap inom bland annat kostvanor, fysisk aktivitet, blodglukosmätning, 

sjukdomskunskap samt prevention och hantering av komplikationer. De uppmuntrades och 

motiverades att öka mängd av fysisk aktivitet till ett målvärde av 150 minuter per vecka. 

Deltagarna i studien erhöll en stegräknare och ombads att registrera sitt dagliga stegantal. 

Utöver egenvårdsutbildningen fick deltagarna i interventionsgruppen tillgång till en 

träningsfilm med tio, 20 och 30 minuters hembaserade träningsprogram som innehöll både 

konditions- och styrketräning. Deltagarna instruerades att registrera antal och längd av 

utförda träningspass per vecka. Målsättningen med filmen var att deltagarna skulle uppnå 

en träningsmängd motsvarande 30 minuter per dag under minst fem dagar per vecka. I 

filmen informerades deltagarna om vikten av att dricka vatten, energiintag och 

blodsockermätning efter utförd fysisk aktivitet. HbA1c-värde, livskvalitet, BMI och 

blodtryck kontrollerades vid studiens inledning och efter tre månader. Livskvalitet 

bedömdes med hjälp av ett självskattningsformulär. Den genomsnittliga användningen av 

videoutbildningen i interventionsgruppen uppgick till 85 minuter per vecka. HbA1c-

medelvärdet förbättrades i både interventions- och kontrollgruppen, dock var inte 

skillnaden signifikant. I interventionsgruppen skattades livskvaliteten högre jämfört med 

utgångsvärdet, förbättringen var dock inte statiskt signifikant (Krousel-Wood et al., 2008).      

 

En italiensk studie undersökte under ett år förhållandet mellan mängd fysisk aktivitet, 

HbA1c-värde och livskvalitet. Då samtliga deltagare randomiserades i två grupper 

skapades en interventions- och en kontrollgrupp. Interventionsgruppen fick övervakad 

träning under 150 minuter per vecka, fördelat på två tillfällen. Träningstillfällena innehöll 

en kombination av styrke- och konditionsträning. De fick även individuell rådgivning med 

rekommendationer och uppmuntran om träning och träningsmängd var tredje månad. 

Kontrollgruppen fick enbart ta del av den individuella rådgivningen. Vid studiens start 

skattade samtliga deltagare sin livskvalitet med frågeformuläret SF-36. Även HbA1c-

prover togs samt en generell hälsokontroll utfördes. Huvudfyndet i studien var att HbA1c-

medelvärdet minskade signifikant hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Livskvaliteten förbättrades gällande alla delar förutom den fysiska funktionen hos 

interventionsgruppen. Hos kontrollgruppen försämrades däremot den generella 

livskvaliteten. Det sågs samband mellan ökad mängd utförd fysisk aktivitet, förbättrat 

HbA1c-medelvärde och ökad livskvalitet (Nicolucci et al., 2012). 

 

Allen, Finns, Braun och Chipkin (2008) genomförde en studie som undersökte hur en 

teknologisk intervention för blodglukosmonitorering påverkade deltagarnas grad av fysisk 

aktivitet och ”self-efficacy”. Deltagarna i studien randomiserades in i två grupper, en 

interventions- och en kontrollgrupp. Under studiens första, av totalt åtta veckor erhöll 

samtliga deltagare en träningsbroschyr samt en individuell diabetesutbildning inom fysisk 

aktivitet, kost, blodglukosmätning, riskreduktion och fotvård. Båda grupperna fick 

rådgivning och stöd via telefon under studiens fjärde vecka. I interventionsgruppen 

tilldelades deltagarna en CGMS- apparatur (continuous glucose monitoring system), en 

monitor som visade ett diagram över blodglukosnivån under de senaste 72 timmarna och 

användes för att beskriva hur nivån påverkades av fysisk aktivitet, kostintag och 

medicinering. Interventionsgruppen fick tillgång till CGMS- apparaturen i tre dygn under 

studiens första vecka. Interventionen, som utgjordes av utbildning och rådgivning hur 

fysisk aktivitet påverkar blodglukosnivån, byggde på ”self-efficacy”-teorin. Deltagarna 

fick även individuella rekommendationer och måluppsättning för utförande av fysisk 

aktivitet samt erhöll ett övergripande träningsprogram. Frekvens och intensitet av fysisk 
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aktivitet mättes med hjälp av en accelerationsmätare under den första, fjärde och sjunde 

veckan hos samtliga deltagare. Effekt av studien bedömdes utifrån HbA1c-värde samt grad 

av ”self-efficacy” för fysisk aktivitet, som självskattades via ett frågeformulär. Deltagarna i 

interventionsgruppen uppvisade en signifikant ökning av ”self-efficacy” för fysisk aktivitet 

efter åtta veckor jämfört med vid studiens start samt jämfört med kontrollgruppen. Även 

mängden utförd fysisk aktivitet ökade signifikant hos deltagarna i interventionsgruppen, 

men ingen signifikant skillnad sågs mellan grupperna. I båda grupperna förbättrades 

HbA1c-medelvärdet, men endast signifikant i interventionsgruppen. HbA1c-medelvärdet i 

interventionsgruppen var dessutom signifikant lägre än det i kontrollgruppen (Allen et al, 

2008). 

 

En studie gjord i Sydkorea genomförde och utvärderade en intervention angående att 

stegvis förändra deltagarnas beteendemönster. Beteendet som främst behandlades var 

inställningen till utövande av fysisk aktivitet. Deltagarna randomiserades in i två grupper, 

där interventionsgruppen fick en individuell utbildning som utgick från en stegbaserad 

modell och kontrollgruppen där deltagarna erhöll sedvanlig diabetesvård. Utbildningen var 

utformad av experter inom diabetesvård och utgick från den transteoretiska modellen som 

innehåller strategier för att hjälpa och motivera individen till övergång mellan de olika 

stegen i förändringsprocessen och att stärka dennes ”self-efficacy”. Utbildningen för 

interventionsgruppen pågick under 12 veckor och bestod av tre träffar. Dessa innehöll stöd 

och individuell rådgivning gällande motivation och förändring av beteendemönster för ökat 

utförande av fysisk aktivitet. Deltagarna fick även hjälp att utforma ett eget 

träningsprogram utifrån individuella förutsättningar. I interventionsgruppen fick deltagarna 

telefonrådgivning två gånger i veckan med stöd och uppmuntran i förändringsprocessen. I 

samband med studiens inledning togs HbA1c-prover på samtliga deltagare. De fick även 

med hjälp av ett frågeformulär skatta mängd utförd fysisk aktivitet samt benägenhet att 

förändra den. Efter tolv veckor, i samband med studiens slut, togs nya prover och ny 

självskattning utfördes. Vid studiens slut visade interventionsgruppen upp ett signifikant 

förbättrat HbA1c-medelvärde. I kontrollgruppen kunde däremot en försämring ses. 

Deltagarna i interventionsgruppen uppvisade även en signifikant ökad mängd utförd fysisk 

aktivitet och benägenhet till beteendeförändring. Även i kontrollgruppen sågs en marginell 

ökning av mängd utförd fysisk aktivitet, dock inte signifikant. Grad av benägenhet till 

beteendeförändring var oförändrad (Kim, Hwang & Yoo, 2004). 

 

En japansk studie utgick från och studerade effekten av att kognitivt beteende teoretiskt 

utbildningsprogram. Deltagarna randomiserades in i en interventions- och en 

kontrollgrupp. Under den 12 månader långa studien fick interventionsgruppen genomgå ett 

utbildningsprogram inom egenvård. Utbildningen baserades på olika kognitiva beteende 

teorier och evidensbaserade riktlinjer för diabetesvården. En gång per månad, under 30 

minuter träffade deltagarna i interventionsgruppen individuellt en sjuksköterska. De fick 

även telefonsamtal varannan vecka med uppföljning. Sjuksköterskan var utbildad i 

kognitiv beteende terapi och under mötet med deltagaren användes motiverande samtal 

som kommunikationsstrategi. Under samtliga möten satte deltagarna upp individuella mål 

för fysisk aktivitet och kostintag till nästkommande månad. Under det första mötet satte 

deltagarna även upp långsiktiga mål. I interventionsgruppen fick deltagarna i uppgift att 

beräkna intag och förbrukning av energi. Kontrollgruppen gick på rutinmässiga besök hos 

läkare och erbjöds en lärobok om diabetes. Före interventionen samt efter tre, sex, nio och 

12 månader svarade deltagarna på frågeformulär angående livskvalitet, grad av ”self-

efficay” och måluppfyllelse. För att mäta deltagarnas livskvalitet användes ett 

frågeformulär utvecklat av WHO. Även HbA1c-värde registrerades vid dessa tidpunkter. 
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Deltagarna i interventionsgruppen uppvisade ett signifikant förbättrat HbA1c-medelvärde 

efter sex, nio och tolv månader jämfört med utgångsvärdet. I kontrollgruppen uppvisades 

inga signifikanta förbättringar i HbA1c-medelvärde under året. Det var endast i 

interventionsgruppen som en signifikant förbättring av livskvalitet och grad av ”self-

efficacy” urskildes efter nio respektive 12 månader i jämförelse med före interventionen. 

Hos deltagarna i interventionsgruppen ökade måluppfyllelsen angående fysisk aktivitet och 

kostintag under studiens sista möte jämfört med i studiens inledning (Moriyama et al., 

2009).   

 

Grupputbildning 

“Eat Well, Live Well-Diabetes” är titeln på en egenvårdsutbildning för äldre individer med 

typ 2-diabetes. Programmet utvecklades ursprungligen av nutritionsexperter men 

läroplanen anpassades efter kulturella aspekter hos deltagarna. Medelåldern hos deltagarna 

i studien var 73 år. Det gruppbaserade utbildningsprogrammet bestod av åtta 

lektionstillfällen under tre till fem månader och anordnades på 10 olika seniorcenter. Tre 

av lektionerna fokuserade på kost som bland annat berörde måltidsplanering, räkning av 

kolhydrater, förståelse av innehållsförteckningar, portionsstorlek samt måltidsfördelning 

under dygnet. Den sista lektionen berörde vikten av fysisk aktivitet, utifrån dess positiva 

effekt på blodglukosnivån och det allmänna välbefinnandet. Under utbildningen fick 

deltagarna grundläggande information om typ 2-diabetes, komplikationer, fotvård samt 

blodglukosmätning och målvärden. Deltagarna erhöll även sammanfattningar med 

egenvårdstips. Effekterna av utbildningen bedömdes utifrån bland annat förändringar i 

HbA1c-värde och deltagarnas följsamhet till egenvårdsaktiviteter före och efter 

interventionen. Följsamheten bedömdes utifrån ett frågeformulär som berörde de senaste 

fem dagarna. HbA1c-medelvärdet i studien förbättrades och hos de deltagare med ett 

HbA1c-värde som översteg sex och en halv procent före interventionen var förbättringen 

signifikant. I samband med studiens utvärdering framkom ett signifikant samband mellan 

förbättrat HbA1c-värde och utövande av fysisk aktivitet under minst 30 minuter dagligen. 

Följsamheten till samtliga egenvårdsaktiviter ökade generellt hos deltagarna. Av dessa 

egenvårdsaktiviteter sågs en signifikant ökad följsamhet till bland annat fysisk aktivitet och 

kostrekommendationer efter utbildningen (Redmond et al., 2006).  

 

I en dansk studie av författarna Vadstrup, FrØlich, Perrild, Borg och RØder (2011) 

jämfördes effekten av en gruppbaserad diabetesutbildning med en individuell utbildning. 

Deltagarna i studien randomiserades in i två grupper, de som fick gruppbaserad utbildning 

och de som erhöll individuell utbildning och rådgivning. Syftet med det gruppbaserade 

programmet var att genom tillämpning av empowerment-teorin, motiverande samtal och 

individuell målsättning, öka deltagarnas sjukdomskunskap och uppmuntra till 

beteendeförändringar.  Ökad fysisk aktivitet, förbättrade kostvanor och stärkt egenvård var 

de beteendeförändringar som eftersträvades. Programmet leddes av en arbetesgrupp 

bestående av en sjuksköterska, dietist, fotterapeut och sjukgymnast och bestod av 90 

minuter långa gruppträffar en gång i veckan under totalt sex veckor. 

Utbildningsinnehållet inkluderade sjukdomskunskap, kostrekommendationer, 

blodglukosmätning, medicinering, komplikationer samt fördelarna med fysisk aktivitet, 

viktreduktion och rökstopp. Under kostavsnittet fick deltagarna även möjlighet att delta i 

två matlagningskurser och en guidad rundvandring i den lokala matbutiken. I utbildnigen 

ingick även ett 12 veckors individuellt anpassat träningsprogam, som innehöll konditions-

och styrketräning, där deltagarna erbjöds ledarledd gruppträning två gånger per vecka. Den 

individuella gruppen erhöll personlig konsultation av en diabetessjuksköterska, dietist och 

fotterapeut. Under de personliga träffarna med sjuksköterskan och dietisten användes 
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motiverande samtal för att öka deltagarens motivation till beteendeförändringar. I tillägg 

till den information och de rekommendationer som deltagarna i den gruppbaserade 

utbildingen erhöll, anpassades även utbildningens innehåll utifrån individens enskilda 

situation och tidigare erfarenheter. Under det första mötet med dietisten utvecklades en 

kostplan som följdes upp vid två senare tillfällen. Samtliga deltagare hade även tillgång till 

sin vanliga diabetesvård hos endokrinolog eller vårdcentral under hela studien. Vid 

utbildningens start och efter sex månader skattades deltagarnas livskvalitet samt upplevelse 

av komplikationer. Livskvalitet bedömdes utifrån frågeformuläret SF-36 och upplevelsen 

av komplikationer med ett särskilt frågeformulär. Resultatet efter sex månader visade att 

deltagarna i båda grupperna upplevde en generellt förbättrad livskvalitet efter respektive 

utbildning. Samtliga åtta områden, med undantag för social funktion, som berörs av SF-36 

förbättrades hos deltagarna i båda grupperna. Dock var förbättringen enbart signifikant 

gällande vitalitet hos deltagarna i den individuella utbildningsgruppen. I båda grupperna 

sågs en signifikant minskad oro för att drabbas av utmattning. Oro för hypo- och 

hyperglykemi i den individuella utbildningsgruppen respektive oro för kardiovaskulära 

komplikationer i den gruppbaserade utbildningen minskade signifikant efter sex månader 

(Vadstrup et al., 2011). 

 

Bastiaens et al. (2009) utvecklade och genomförde, tillsammans med bland annat en dietist 

och diabetessjuksköterska en egenvårdsutbildning inom primärvården för individer med 

typ 2-diabetes. Deltagarna i studien genomgick en empowerment-baserad grupputbildning 

under tre månader. Under utbildningen användes motiverande samtal samt individuell 

målsättning och handlingsplaner som metoder för beteendeförändring. Utbildningens 

huvudfokus var att förändra och stärka deltagarnas beteende inom fysisk aktivitet och 

kostvanor. Utbildningsprogrammet innehöll fem två timmars träffar som inkluderade 

sjukdomskunskap, kost och fysisk aktivitet. Under utbildningens inledning erhöll samtliga 

deltagare en hemuppgift som bestod av att beskriva och reflektera över sitt 

beteendemönster relaterat till fysisk aktivitet och kost, bland annat genom att med hjälp av 

stegräknare observera det dagliga stegantalet och att registrera sitt kostintag. Effekterna av 

interventionen utvärderades bland annat utifrån förändringar av HbA1c-värde och grad av 

känslomässigt lidande, före interventionen samt i samband med uppföljning efter 12 

respektive 18 månader. Deltagarnas grad av känslomässigt lidande skattades med hjälp av 

ett frågeformulär. Även vanor angående fysisk aktivitet och kost bedömdes med ett 

frågeformulär. Efter 12 månader uppvisade deltagarna en signifikant förbättring av 

HbA1c-medelvärdet samt minskat känslomässigt lidande. Vid uppföljningen efter 18 

månader minskade dock förbättringen och var inte längre signifikant, varken gällande 

HbA1c-medelvärde eller känslomässigt lidandet, jämfört med utgångsvärdena. Baserat på 

observationer utförda av diabetessjuksköterskan under träffarna gjorde flertalet av 

deltagarna små men konkreta förbättringar i beteende och inställning till kost och fysisk 

aktivitet (Bastiaens et al., 2009).  

 

I en studie från Sydafrika utvärderades effekten av ett utbildningsprogram inom kost och 

fysisk aktivitet, i jämförelse mot sedvanlig diabetesvård. I studiens inledning 

randomiserades deltagarna in i två grupper, en interventionsgrupp som förutom sedvanlig 

diabetesvård även fick den aktuella utbildningsinterventionen samt en kontrollgrupp som 

enbart erhöll ordinär diabetesvård. Den empowerment-baserade interventionen utgjordes 

av gruppträffar en gång i veckan under totalt fyra veckor och fokuserade på kost och fysisk 

aktivitet. Målsättningen med kostsessionerna var att öka och förbättra deltagarnas 

kunskaper samt färdigheter gällande goda kostvanor. Under träffarna berördes bland annat 

planering av måltidsinköp, förståelse av innehållsförteckningar samt rekommendationer för 
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diabeteskost och sötningsmedel. Deltagarna i interventionsgruppen erhöll även en 

stegräknare och ombads att registrera det dagliga stegantalet. Målsättningen under 

interventionen var att motivera deltagarna till att dagligen uppnå 10 000 steg under minst 

fem dagar per vecka. Efter de fyra interventionsveckorna sändes varannan vecka 

textmedelanden till deltagarna i syfte att upprätthålla motivationen. Deltagarna hade även 

möjlighet att kontakta studiens utbildare personligen eller via telefon i samband med 

problem och frågor. Effekten av interventionen utvärderades efter 16 veckor och ett år, 

utifrån bland annat HbA1c-värde, BMI och sjukdomskunskap. För att utvärdera 

kunskapsnivån användes ett frågeformulär. Efter 16 veckor sågs en signifikant skillnad av 

HbA1c-medelvärdet mellan grupperna, till fördel för interventionsgruppen. Efter ett år 

återfanns dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Nivån av deltagarnas 

sjukdomskunskap förbättrades signifikant hos interventionsgruppen i jämförelse med 

kontrollgruppen efter både 16 veckor och ett år (Van Rooijen, Christa, & Piet, 2010).              

 

Sevick et al. (2012) genomförde och utvärderade effekten av en teknologisk 

egenvårdsintervention. Utbildningsprogrammet i interventionen byggde på den social 

kognitiva teorin, som fokuserar på ”self-efficacy” och stärkt egenvårdsförmåga. Deltagarna 

randomiserades till en interventions- och en kontrollgrupp. I båda grupperna erhöll 

deltagarna en stegräknare med målet att nå 10 000 steg per dag. Deltagarna i 

interventionsgruppen blev även försedda med varsin handdator. Med hjälp av handdatorn 

fick deltagarna lära sig att se samband mellan metabol kontroll, kostintag, utförande av 

fysisk aktivitet och medicinering. Syftet var att underlätta egenvården och öka graden av 

”self-efficacy”. Handdatorn var förprogrammerad med 4300 olika livsmedel och 

deltagarna kunde med hjälp av dessa komponera och registrera tre olika måltider och ett 

mellanmål per dag. Målet för energiintag baserades på deltagarens individuella 

basalmetabolism samt förväntad förbrukning vid olika aktiviteter. De deltagare som led av 

övervikt fick energibehovet reducerat för att uppnå önskad viktreduktion. Samtliga 

kostföreskrifter granskades av en dietist. Deltagarna i interventionsgruppen instruerades att 

dagligen registrera sitt totala energiintag och hur de fördelat kolhydrater, proteiner och 

fetter. Inför varje gruppmöte skrev deltagarna ut sina resultat från handdatorn och fick med 

hjälp av en dietist och diabetessjuksköterska tolka resultaten samt sätta nya individuella 

mål. Kontrollgruppen träffades vid tre tillfällen och hade seminarier som inkluderade bland 

annat sjukdomskunskap, stresshantering samt en matlagningsdemonstration av en kock. De 

fick även tillgång till en diabetestidning. Studien pågick i sex månader och effekten 

utvärderades utifrån förändringar av HbA1c-värde hos samtliga deltagare. Det skedde i 

samband med studiens start samt efter tre och sex månader. Hos interventionsgruppen sågs 

en signifikant förbättring av HbA1c-medelvärdet efter både tre och sex månader, jämfört 

med utgångsvärdet. Även hos kontrollgruppen sågs en signifikant förbättring men endast 

efter tre månader. När HbA1c-medelvärdena från båda grupperna jämfördes kunde ingen 

signifikant skillnad utläsas (Sevick et al., 2012). 

 

I en retrospektiv studie av Biesenbach, Bodlaj, Sedlak, Pieringer och Kiesling (2009) 

studerades effekten av en gruppbaserad diabetesutbildning inom fysisk aktivitet. 

Deltagarna i studien var äldre än 50 år, med nyligen påbörjad insulinbehandling. 

Interventionen bestod av en fem dagar lång diabetesutbildning som fokuserade på att öka 

deltagarnas motivation till fysisk aktivitet. Utbildningen innehöll förutom teoretisk 

information även ett träningsprogram med gymnastik och stavgång. I slutet av den femte 

utbildningsdagen redogjorde deltagarna för mängd fysisk aktivitet före påbörjandet av 

insulinbehandlingen med hjälp av ett frågeformulär. Deltagarna följdes upp på sina 

vårdcentraler efter tre respektive 12 månader, där de med hjälp av ett frågeformulär 
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beskrev hur många timmar per vecka de utförde fysisk aktivitet. Vid uppföljningen togs 

även blodprover för att analysera HbA1c-värdet. Före interventionen angav 33 procent av 

deltagarna att de regelbundet utövade fysisk aktivitet mer än tre timmar per vecka. Efter tre 

och 12 månader angav 67 respektive 65 procent av deltagarna att de utövade regelbunden 

fysisk aktivitet mer än tre timmar per vecka. I samband med uppföljningen efter tre 

månader sågs en minskning av HbA1c-medelvärdet och efter 12 månader var förbättringen 

signifikant, jämfört med utgångsvärdet. Vid uppföljningen efter 12 månader sågs ingen 

signifikant skillnad i HbA1c-medelvärdet mellan de som regelbundet utövade fysisk 

aktivitet, mer än tre timmar per vecka, jämfört med de som inte gjorde det. Det visade sig 

däremot att de deltagare som utövade fysisk aktivitet hade ett signifikant lägre behov av 

insulin (Biesenbach et al., 2009).  

  

Rygg, By Rise, GrØnning och Steinbekk (2012) utvärderade effekten av en gruppbaserad 

egenvårdsutbildning för individer med typ 2-diabetes. Deltagarna i studien randomiserades 

till en interventionsgrupp som erhöll utbildningen och en kontrollgrupp som erbjöds 

sedvanlig diabetesvård. Deltagarna i interventionsgruppen fördelades på två sjukhus, 

sjukhus ett och två. Utbildningen bestod av totalt 15 timmars gruppundervisning, fördelat 

på tre tillfällen och leddes av en diabetessjuksköterska. Under de tre utbildningssessionerna 

erhöll deltagarna grundläggande information om kost, fysisk aktivitet, metabol kontroll, 

komplikationer samt allmän information om typ 2-diabetes. En skillnad mellan de två 

sjukhusen var att en dietist ansvarade för nutritionsundervisningen på sjukhus ett och en 

diabetessjuksköterska på sjukhus två. Utöver lektionsundervisning innehöll även 

gruppträffarna praktisk färdighetsträning, diskussioner och frågestunder. Vid studiens start 

samt i samband med uppföljning efter sex och 12 månader mättes deltagarnas HbA1c-

värde, livskvalitet och sjukdomskunskap. I studien användes frågeformuläret SF-36 där 

deltagarna skattade sin livskvalitet. Även kunskapsnivån bedömdes med hjälp av ett 

frågeformulär. Deltagarna i interventionsgruppen uppvisade ingen signifikant förbättring 

av HbA1c-medelvärdet varken efter sex eller 12 månader. Däremot försämrades HbA1c-

medelvärdet i kontrollgruppen signifikant efter 12 månader jämfört med utgångsvärdet. 

Mellan grupperna sågs ingen signifikant skillnad varken efter sex eller 12 månader. I båda 

grupperna skattades livskvaliteten generellt, både den fysiska och psykiska komponenten, 

lägre vid 12 månader jämfört med utgångsvärdena. I interventionsgruppen sågs en 

signifikant försämring av den psykiska komponenten vid 12 månader jämfört med 

utgångsvärdet samt med kontrollgruppen. Kunskapsnivån för diabetes förbättrades vid 12 

månader i båda grupperna. Skillnaden i kunskapsnivån mellan grupperna var signifikant till 

fördel för interventionsgruppen (Rygg et al., 2012). 

 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

 

Motivering av metodval 

Efter att studiens syfte konstruerats, diskuterades lämpliga metoder för att besvara det. 

Framförallt sågs en kvalitativ ansats utgöra ett alternativ till en litteraturstudie. Fördelen 

med en litteraturstudie var dock enligt författarna möjligheten att belysa det aktuella ämnet 

utifrån ett övergripande och globalt perspektiv, vilket inte skulle vara möjligt vid en 

kvalitativ studie. Då författarnas målsättning var att skapa en god översikt över befintliga 

utbildningsformer och beskriva dessa ansågs i enlighet med Friberg (2012) en 

litteraturstudie vara passande. 
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Datainsamling 

Under litteraturstudien utgick författarna från ett vetenskapligt arbetssätt som av Forsberg 

och Wengström (2008) beskrivs vara ett systematiskt arbetsförlopp i syfte att besvara de 

formulerade frågeställningarna. Genom tydlig dokumentation av databassökningarna och 

dess resultat, upprätthöll författarna god struktur som utgjorde en central del av 

arbetsprocessen. I studiens inledning diskuterades lämpliga databaser för 

materialinsamling och efter rekommendation från högskolans bibliotekarier valdes initialt 

databaserna Pubmed och Cinahl. Valet stärks av Forsberg och Wengström (2008) som 

beskriver dessa vara lämpliga i samband med omvårdnadsforskning. Studiens författare 

inkluderade enbart originalartiklar i resultatdelen, då uteslutande ny kunskap ville belysas. 

Utifrån syfte och frågeställningar valde författarna ut nyckelbegrepp som utgjorde grunden 

för komponeringen av sökord. Då Östlundh (2012) rekommenderar vedertagna sökord 

utifrån aktuell databas, valde författarna att omvandla nyckelbegreppen till MESH-termer 

respektive Cinahl-headings. Utifrån de inledande sökresultaten diskuterade författarna 

olika kombinationer av sökord i syfte att avgränsa och specificera sökningarna.       

     

Urval 

Författarna valde att fokusera gentemot vuxna individer och med denna utgångspunkt 

inkluderades enbart studier med ålderskriteriet äldre än 19 år. Då typ 2-diabetes främst 

drabbar äldre individer tror författarna att detta inklusionskriterium inte markant påverkat 

sökresultatet. Utifrån författarnas språkkunskaper innefattade sökningen artiklar som 

publicerats på engelska och svenska. Ingen artikel publicerad på svenska ingick i 

sökresultatet och anses därför av författarna i efterhand, med stöd av Östlund (2012), vara 

ett obetydligt kriterium. Östlundh (2012) belyser även att vetenskapligt material snabbt kan 

anses vara föråldrat och författarna beslutade således att exkludera artiklar som publicerats 

för mer än tio år sedan. 

 

Dataanalys och etiska överväganden     

Under genomgång av det utvalda materialet utförde författarna varsin separat 

kvalitetsbedömning av artiklarna utifrån bedömningsunderlaget (Bilaga II) utvecklat av 

Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011). De separata bedömningarna diskuterades och 

författarna graderade tillsammans artiklarnas vetenskapliga kvalitet. Anledningen till att 

artiklar exkluderades på grund av för låg vetenskaplig kvalititet, berodde främst på 

bristande beskrivning av metod eller mätinstrument samt lågt deltagarantal eller stort 

bortfall. Dock upplevdes svårigheter med bedömningen och författarna anser det bero på 

bristande erfarenhet inom området. Författarna utesluter därför inte att andra forskare 

skulle bedöma kvaliteten annorlunda. Matrisen (Bilaga I) som uppfördes i syfte att 

presentera och sammanfatta resultatartiklarna, upplevdes av författarna som användbar då 

den gav struktur och översikt över innehållet. Under forskningsprocesen reflekterade 

författarna över forskningsetiska aspekter samt eftersträvade att upprätthålla en hög etisk 

kvalitet. Majoriteten av de inkluderade artiklarnas studier var godkända av etiska 

kommittéer och i de artiklar där godkännande saknas, granskade författarna noggrant 

studiens upplägg och innehåll utifrån etiska aspekter.  

  

Giltighet och trovärdighet      

Under studiens gång eftersträvade författarna att i största möjliga mån enbart inkludera 

primärkällor. Det resulterade i att några referenser i bakgrundsbeskrivningen var av äldre 

publiceringsår.  
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Då författarna önskade vetenskaplig status hos resultatartiklarna inkluderades enbart 

artiklar som var peer rewiewed. I enighet med Östlundh (2012) studerade författarna även 

artiklarnas uppbyggnad för att säkerställa vetenskaplighet. Författarna läste och granskade 

samtliga resultatartiklar enskilt i syfte att undvika eventuella feltolkningar samt 

missförstånd relaterat till språkförväxlingar. Metoden ansågs av författarna öka 

trovärdigheten till en korrekt beskrivning av studiernas innehåll och resultat. I de 

inkluderade studier där forskarna undersökt förändringar av livskvalitet användes olika 

mätinstrument. Författarna anser att detta försvårade möjligheten att jämföra och dra 

slutsatser mellan olika studier då skilda instrument använts. Trots att olika laboratorier 

analyserade HbA1c-proverna tror författarna att eventuella skillnader kan ha förekommit, 

men att dessa är så marginella att resultaten inte bör ha påverkats. 

  

Representativitet och generaliserbarhet 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver generaliserbarhet som graden av överförbarhet 

av resultat från en urvalsgrupp till en population. En förutsättning för generaliserbarhet är 

att urvalsgruppen är representativ gentemot populationen samt att bortfallet av deltagare är 

så litet som möjligt. Författarna till föreliggande studie analyserade bortfallet i samtliga 

studier och i ett par av de inkluderade studierna var bortfallet relativt högt. I två av 

studierna riktade sig interventionerna enbart mot äldre individer medan övriga studier 

fokuserade på vuxna över 19 år. Överlag var fördelningen mellan könen jämn med 

undantag från fyra studier där fördelningen enligt författarna var skev. I en av studierna 

saknades information om könsfördelning bland deltagarna. Den beskrivna 

representativiteten av ålder och kön samt bortfall anser författarna vara faktorer som sänker 

studiens generaliserbarhet. Den globala representativiteten är enligt författarna bred, då 

studier från fyra olika världsdelar ingår i resultatet.     

 

Resultatdiskussion 
Samtliga inkluderade studier syftade till att förändra individens beteende och inställning 

till egenvård (Kim et al., 2004; Diedrich et al., 2010; Allen et al., 2008; Ménard et al., 

2005; Moriyama et al., 2009; Nicolucci et al., 2012; Shetty et al., 2011; Dyson et al., 2010; 

Krousel-Wood et al., 2008; Bastiaens et al., 2009; Biesenbach et al., 2009; Van Rooijen et 

al., 2010; Sevick et al., 2012; Redmond et al., 2006; Vadstrup et al., 2011; Rygg et al., 

2012). Enligt författarna utgjorde kost och fysisk aktivitet, enskilt eller i kombination, 

centrala komponenter av utbildningarna. Efter genomgång av resultatartiklarna urskilde 

författarna två huvudkategorier av utbildningsformer; individuell och gruppbaserad 

patientutbildning. Författarna har även identifierat likheter och skillnader mellan de olika 

utbildningarna och reflekterat över dess effekter på individens HbA1c-värde och 

livskvalitet.  

 

Effekter på HbA1c-värde 

I föreliggande studie framkom att samtliga individuella utbildningar resulterade i ett 

förbättrat HbA1c-värde vid minst ett av mättillfällena (Kim et al., 2004; Diedrich et al., 

2010; Allen et al., 2008; Ménard et al., 2005; Moriyama et al., 2009; Nicolucci et al., 2012; 

Shetty et al., 2011; Dyson et al., 2010; Krousel-Wood et al., 2008). Samtliga förbättringar 

var signifikanta med undantag för en studie (Krousel-Wood et al., 2008). Författarna till 

föreliggande studie anser att utbildningsformens goda resultat kan bero på möjligheten till 

ett individuellt anpassat upplägg och innehåll utifrån den enskildes erfarenheter, 

förutsättningar och svårigheter. Möjligheten att under utbildningens gång kunna förändra 

och fokusera på de delar som individen upplever besvärliga, menar författarna kunna vara 

ytterligaren en förklaring till de positiva resultaten. Resonemanget stödjs av Schiøtz, 
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Bøgelund, Almdal och Willaing (2012) som konstaterat att individer med typ 2-diabetes 

snarare föredrar individuell utbildning och stöd än i grupp. Sperl-Hillen et al. (2011) 

beskriver att individer som genomgått en individuell utbildning uppvisar en större 

förbättring av HbA1c-värdet i jämförelse med de individer som erhöll gruppbaserad 

utbildning. I flera av de gruppbaserade utbildningarna (Bastiaens et al., 2009; Biesenbach 

et al., 2009; Van Rooijen et al., 2010; Sevick et al., 2012) uppvisade deltagarna en 

signifikant förbättring av HbA1c-medelvärdet vid minst ett mättillfälle. I övriga studier 

(Rygg et al., 2012; Redmond et al., 2006) sågs ingen signifikant förbättring hos 

interventionsgruppen i sin helhet. Då utbildningen har en i förväg planerad struktur och 

formade mål (SBU, 2009a) anser författarna att möjligheten till individuell anpassning är 

begränsad. SBU (2009a) beskriver att gruppbaserad patientutbildning kräver ett aktivt 

deltagande från individen, vilket författarna inte tror gynnar alla personlighetstyper.  

 

I två av de studier (Bastiaens et al., 2009; Van Rooijen et al., 2010) som visade på en 

signifikant förbättring av deltagarnas HbA1c-medelvärde användes empowerment som 

förhållningssätt. Topac och Stoicu-Tivadar (2011) konstaterar att med hjälp av 

empowerment kan deltagarna erhålla en ökad förståelse för sin situation och 

hälsorelaterade problem. Författarna förvånades över att endast ett fåtal av inkluderade 

utbildningar tillämpade empowerment, då de anser förhållningsättet vara användbart inom 

diabetesvården där beteendeförändringar eftersträvas. Empowerment användes enbart i de 

gruppbaserade utbildningarna och författarna kan därför inte dra någon slutsats angående 

förhållningssättets effekt i individuella utbildningar. I de studier där motivande samtal 

användes som kommunikationsstrategi sågs signifikanta förbättringar av HbA1c-värdet i 

samband med en eller flera uppföljningar (Moriyama et al., 2009; Bastiaens et al., 2009). 

Dessa resultat motsäger Socialstyrelsens rekommendationer (2010) om att inte använda MI 

som metod för att uppnå förbättrad metabol kontroll. I enlighet med Socialstyrelsen 

fastställer Welch, Zagarins, Feinberg och Garb (2010) att MI i kombination med en 

egenvårdsutbildning gav en mindre förbättring av HbA1c-värdet jämfört med enbart 

egenvårdsutbildningen. Då studierna kombinerade MI med andra komponenter, KBT 

(Moriyama et al., 2009) och empowerment (Bastiaens et al., 2009), är det enligt författarna 

svårt att bedöma den enskilda effekten av MI. Individuell målsättning är en gemensam 

nämnare i flera av föreliggande studies inkluderade utbildningar (Bastiaens et al., 2009; 

Moriyama et al., 2009; Vadstrup et al., 2011; Diedrich et al., 2010; Allen et al., 2008). 

Genom att individen med hjälp av professionella behandlare får sätta upp egna mål, tror 

författarna att motivationen och möjligheten till genomförande av beteendeförändringar 

kan öka.     

 

I 13 av de 16 inkluderade studierna innehöll interventionen råd och information om kost 

och dess inverkan på sjukdomen (Diedrich et al., 2010; Allen et al., 2008; Ménard et al., 

2005; Moriyama et al., 2009; Shetty et al., 2011; Dyson et al., 2010; Krousel-Wood et al., 

2008; Bastiaens et al., 2009; Van Rooijen et al., 2010; Sevick et al., 2012; Redmond et al., 

2006; Vadstrup et al., 2011; Rygg et al., 2012). Upplägget och innehållet av 

kostsessionerna varierade mellan de olika utbildningarna. Wilson, Brown, Acton och 

Gilliland (2003) noterade ett samband mellan ett signifikant förbättrat HbA1c-värde och 

kostrådgivning av en dietist. I enbart fyra av de inkluderade studierna har det framkommit 

att kostsessionerna leddes av en dietist (Vadstrup et al., 2011; Rygg et al., 2012; Sevick et 

al., 2012; Bastiaens et al., 2009) och författarna anser därmed att det saknas tillräckligt 

underlag för att bedöma effekten av dennes betydelse.  

 



 24     

För att kunna bedöma följsamhet och medvetenhet angående kostvanor fick deltagarna i 

interventionsgrupperna i fyra av studierna registrera det sammanlagda energiintaget 

(Moriyama et al., 2009; Dyson et al., 2010; Bastiaens et al., 2009; Sevick et al., 2012). I 

samtliga fyra studier konstaterades en signifikant förbättring av HbA1c-värdet vid minst ett 

mättillfälle. Författarna till föreliggande studie framhäver kostregistering som en del av 

lärandeprocessen då medvetenhet om kostvanor kan bidra till en ökad kontroll över 

sjukdomen. Holmström och Rosenqvist (2005) beskriver i en svensk studie att den mest 

förekommande missuppfattningen angående kost hos individer med typ 2-diabetes är att de 

inte förstår hur måltidens sammansättning och innehåll påverkar blodglukosnivån. Med 

denna bakgrund anser författarna att utbildningarnas kostdelar bör vara enkla, tydliga och 

informativa för att minska risken för missuppfattningar och felaktigheter. Ett kontinuerligt 

stöd från såväl vårdgivare som närstående tror författarna ökar möjligheten till att 

upprätthålla nya kostvanor under en längre tid. I en studie av Choi (2009) 

uppmärksammades ett samband mellan ett förbättrat HbA1c-värde och en högre grad av 

familjärt stöd angående kost. 

 

Då fysisk aktivitet utgör en betydande del av behandlingen vid typ 2-diabetes (Fritz & 

Krook, 2009) är författarna inte förvånade över att ämnet berörs i samtliga studier (Kim et 

al., 2004; Diedrich et al., 2010; Allen et al., 2008; Ménard et al., 2005; Moriyama et al., 

2009; Nicolucci et al., 2012; Shetty et al., 2011; Dyson et al., 2010; Krousel-Wood et al., 

2008; Bastiaens et al., 2009; Biesenbach et al., 2009; Van Rooijen et al., 2010; Sevick et 

al., 2012; Redmond et al., 2006; Vadstrup et al., 2011; Rygg et al., 2012). Innehållet 

varierade mellan de olika interventionerna och utgjordes av såväl teoretiska som praktiska 

moment. De teoretiska momenten innehöll bland annat information om den fysiska 

aktivitetens interaktion med sjukdomen. En god förståelse hos individen om den fysiska 

aktivitetens positiva effekter tror författarna är grunden till att denne skall bli motiverad till 

beteendeförändringar. Resonemanget stödjs av Holmström och Rosenqvist (2005), som i 

sin studie konstaterar att samtliga deltagare hade vetskap om den fysiska aktivitetens 

betydelse men av vilken anledning var i många fall oklar. Flera av interventionerna 

innehöll även praktiska delar, bland annat i form av övervakad träning (Nicolucci et al., 

2012), individuellt utformade träningsprogram (Kim et al., 2004; Ménard et al., 2005; 

Allen et al., 2008; Vadstrup et al., 2011), stavgångspromenader (Biesenbach et al., 2009), 

videobaserade träningsprogram (Dyson et al., 2010; Krousel-Wood et al., 2008) och 

stegräknare (Sevick et al., 2012; Van Rooijen et al., 2010; Bastiaens et al., 2009; Diedrich 

et al., 2010; Dyson et al., 2010; Krousel-Wood et al., 2008). I de studier där stegräknare 

användes sågs en signifikant förbättring av HbA1c-värdet vid minst ett av mättillfällena 

med undantag från en studie, där förbättringen inte var statistiskt signifikant (Krousel-

Wood et al., 2008). Tudor-Locke och Bassett (2004) beskriver stegräknare som en enkel 

och kostnadseffektiv metod till att motivera och uppnå ökad mängd fysisk aktivitet. 

Författarna till föreliggande studie anser att stegräknare är ett användarvänligt och 

okomplicerat hjälpmedel för att motviera individen till ökad vardagsmotion. Stegräknaren 

främjar även kontrollen över den fysiska aktiviten samt möjliggör individuell målsättning 

och utvärdering.  

 

I enlighet med Fritz och Krook (2009) anser författarna att individuellt anpassad träning är 

fördelaktig för att uppnå önskvärt resultat. I tre av de studier där förändring av HbA1c-

värde mättes, fick deltagarna i interventionsgruppen tillgång till ett individuellt anpassat 

träningsprogram (Allen et al., 2008; Kim et al., 2004; Ménard et al., 2005). I dessa tre 

studier förbättrades HbA1c-värdet signifikant vid minst ett mättillfälle. Även mängden av 

utförd fysisk aktivitet ökade i samband med studiens slut jämfört med utgångsvärdena. De 
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individuella träningsprogrammen i studien av Ménard et al. (2005) var utformade för att 

utövas i hemmet. En annan typ av hembaserat träningsprogram presenterades i studierna av 

Dyson et al. (2010) och Krousel-Wood et al. (2008) i form av videointerventioner. De 

hembaserade träningsprogrammen anser författarna kunna öka individens frihet och 

flexibilitet till att utöva fysisk aktivitet då det passar denne. Möjligheten att utföra träning i 

en skyddad miljö kan framförallt hos nybörjare, minska känslan av osäkerhet och komplex. 

Författarna ser även potentiella nackdelar med denna träningsform då ansvaret för 

träningen helt och hållet ligger hos individen samt en risk för felbelastningar i avsaknad av 

expertis. Då de videobaserade träningsprogrammen inte är individuellt anpassade tror 

författarna att denna träningsform inte passar för samtliga individer.      

 

I tre av de inkluderade studierna användes tekniska hjälpmedel i form av mobiltelefon 

(Shetty et al., 2011), handdator (Sevick et al., 2012) och monitor (Allen et al., 2008). 

I den mobiltelefonbaserade interventionen användes SMS som kommunikationsverktyg 

och syftade att stödja och motivera deltagarna till beteendeförändringar. I studien sågs 

ingen signifikant förbättring av HbA1c-medelvärdet, men däremot uppnådde en signifikant 

större andel av deltagarna i interventionsgruppen studiens HbA1c-målvärde (Shetty et al., 

2011). Författarna tror att anledningen till resultatet kan bero på att interventionen gynnar 

de individer som är erfarna användare av mobiltelefon. Likväl kan de med begränsad 

erfarenhet och förståelse inom mobiltelefoni missgynnas, då de kan gå miste om 

betydelsefull information. I samband med den moderniserade utvecklingen av 

mobiltelefoni tror författarna att utbildning och rådgivning av denna form kommer att öka i 

framtiden. Företeelsen kan ses i en norsk studie som undersöker möjlighet och 

genomförbarhet till att använda en utbildningsapplikation till så kallade smartphones i 

syfte stärka egenvårdsförmågan och öka förståelsen för sin sjukdom (Arsand, Tatara, 

Østengen & Hartvigsen, 2010). Studierna av Sevick et al. (2012) och Allen et al. (2008) 

har gemensamt att deltagarna med hjälp av en handdator respektive monitor fick lära sig att 

se hur fysisk aktivitet, kostintag och medicinering påverkade blodglukosnivån. Enligt 

Allen, Fain, Braun och Chipkin (2009) kan tekniker av denna typ stödja individen att 

utveckla egenvårdsstrategier som förbättrar den metabola kontrollen. Författarna till 

föreliggande studie tror att tekniken kan ge individen ökad översikt och konkretisering hur 

egenvårdsaktiviter och beteende påverkar blodglukosnivån.      

              

Effekter på livskvalitet 

I sju av de inkluderade studierna bedömdes interventionens effekt utifrån förändringar av 

deltagarnas livskvalitet (Ménard et al., 2005; Moriyama et al., 2009; Dyson et al., 2010; 

Nicolucci et al., 2012; Krousel-Wood et al., 2008; Vadstrup et al., 2011; Rygg et al., 2012). 

Bastiaens et al. (2009) bedömde motsvarande effekt utifrån förändringar av känslomässigt 

lidande. En signifikant förbättring av livskvalitet, i helhet eller som delkomponent, 

respektive minskning av känslomässigt lidandet urskildes i samband med ett eller flera 

uppföljningstillfällen i fyra studier (Ménard et al., 2005; Moriyama et al., 2009; Vadstrup 

et al., 2011; Bastiaens et al., 2009). Gemensamt för dessa var att utbildningarna innehöll 

information om kost och fysisk aktivitet. Författarna menar att resultatet tyder på att dessa 

komponenter är beroende av varandra för att upprätthålla en god hälsa och välbefinnande 

samt motverka fortsatt progression av sjukdomen.  

 

Då både individuella och gruppbaserade utbildningsprogram visade signifikanta 

förbättringar av livskvalitet kunde författarna inte urskilja något specifikt samband mellan 

utbildningsform och livskvalitet. I en av interventionerna skattade deltagarna sin 

livskvalitet, dock inte signifikant, lägre vid dess slut (Rygg et al., 2012). En tänkbar 
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förklaring till försämringen kan enligt författarna vara att livsstilsförändringarna upplevs 

som komplexa. Omställningar i vardagen kan uppfattas svåra och kravfyllda, vilket kan 

orsaka stress och en känsla av otillräcklighet.  

 

En gemensam nämnare i tre av utbildningsinterventionerna som resulterade i en signifikant 

förbättrad livskvalitet vid minst ett mättillfälle, var att motiverande samtal användes som 

kommunikationsstrategi (Moriyama et al., 2009; Vadstrup et al., 2011; Bastiaens et al., 

2009). Författarna anser att motiverande samtal kan främja och motivera individen till 

beteendeförändringar, som i sin tur ökar dennes kontroll över sjukdomen och resulterar i 

förbättrad livskvalitet. Deltagarna i studierna av Ménard et al. (2005) och Moriyama et al. 

(2009) erhöll telefonrådgivning mellan de fysiska träffarna. Enligt författarna kan stöd och 

rådgivning via telefon bidra till att upprätthålla individens motivation i 

förändringsprocessen och ge en känsla av omhändertagande och trygghet.           

 

Författarna menar att livskvalitet generellt sätt är svår att mäta då begreppet är 

multifaktoriellt. Trots att samma mätinstrument används tror författarna att resultatet kan 

variera på grund av personliga tolkningar, livserfarenhet och dagsform. Författarna finner 

därmed svårigheter att jämföra resultaten av effekter på livskvalitet mellan olika 

utbildningar. För att skapa en ökad förståelse för hur patientutbildning kan påverka 

individens livskvalitet fordras enligt författarna kvalitativ forskning.      

 

Hba1c-värde och livskvalitet 

I tre av de inkluderade studierna fann författarna samband mellan ett signifikant sänkt 

HbA1c-värde och en signifikant förbättrad livskvalitet (Ménard et al., 2005; Moriyama et 

al., 2009; Bastiaens et al., 2009). Resultatet stödjs även av en studie från Singapore som 

uppvisade ett motsvarande samband, mellan ett högre HbA1c-värde och en sämre 

livskvalitet. Studien uppmärksammade även svårigheter med livsstilsförändringar, 

kostanpassning och medicinering. Då diabetesbehandling i regel är livslång, är det vanligt 

att livsstilsförändringarna påverkar det psykiska välbefinnandet negativt (Shim et al., 

2012). Även Tankova, Dakovska och Koev (2004) konstaterar ett signifikant samband 

mellan allmänt välbefinnande och god metabol kontroll.  

 

Långtidseffekter 

Då enbart fem av de inkluderade artiklarna (Ménard et al., 2005; Bastiaens et al., 2009; 

Biesenbach et al., 2009; Van Rooijen et al., 2010; Rygg et al., 2012) bedömde 

långtidseffekter av respektive utbildning, ser författarna svårigheter med att jämföra dessa. 

I endast en av studierna sågs en signifikant förbättring av HbA1c-värdet i samband med 

långtidsuppföljningen (Biesenbach et al., 2009). Författarna tror att den nyligen påbörjande 

insulinbehandlingen i samband med interventionens start, kan ha påverkat 

långtidseffekterna av HbA1c-värdet. I studien av Ménard et al. (2005) försämrades 

HbA1c-värdet signifikant jämfört med vid studiens slut. I övriga studier var förbättringen 

inte längre signifikant (Bastiaens et al., 2009; Rygg et al., 2012; Van Rooijen et al., 2010). 

I de två interventioner där livskvalitet (Rygg et al., 2012) respektive känslomässigt lidande 

(Bastiaens et al., 2009) följdes upp, konstaterades även här en försämring jämfört med vid 

dess slut. För att kunna implementera livsstilsförändringar tror författarna att det krävs 

stöd, rådgivning och uppmuntran under en längre tid. Individen behöver motivation fram 

till dess att förändringen blivit en vana och en del av vardagen. Om förändringsprocessen 

blir för intensiv eller komprimerad, tror författarna att risken att återfalla i tidigare vanor är 

sannolik. En majoritet av utbildningarna i samtliga inkluderade studier varade upp till sex 
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månader och författarna anser att den korta utbildningsdurationen kan ha varit otillräcklig 

för att kunna genomföra och upprätthålla livsstilsförändringar hos deltagarna. 

 

Slutsats 

Patientutbildning inom kost och fysisk aktivitet är central för att stärka egenvårdsförmågan 

samt förbättra den metabola kontrollen hos individer med typ 2-diabetes. Efter genomgång 

av befintliga utbildningar identifierades två huvudkategorier; individuell och gruppbaserad 

patientutbildning. Individuella utbildningsformer visade i större utsträckning positiva 

effekter på HbA1c-värdet, där förbättringen förmodas bero på möjlighet till flexibilitet och 

individanpassning. Något specifikt samband mellan utbildningsform och ökad livskvalitet 

kunde dock inte påvisas, däremot sågs att utbildningar där kost och fysisk aktivitet 

kombinerades hade en gynnsam effekt på individens livskvalitet. I föreliggande studie 

konstaterades ett samband mellan sänkt HbA1c-värde och förbättrad livskvalitet hos 

individer med diabetes mellitus typ 2, till följd av ökad kunskap inom kost och fysisk 

aktivitet.  

 

Förslag till fortsatta studier 

Då författarna funnit samband mellan HbA1c-värde och livskvalitet efterfrågas mer 

forskning som undersöker och bekräftar detta. Studier med längre utbildningsduration och 

långtidsuppföljningar önskas, då författarna anser att befintlig forskning är otillräcklig. För 

att skapa en djupare förståelse för hur livskvaliteten hos individen påverkas av såväl 

patientutbildning som livsstilsförändringar, menar författarna att kvalitativ forskning inom 

området är väsentlig.     
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Kim, C-J., 

Hwang, A-

R., & Yoo, J-

S.  

 

2004 

Sydkorea 

 

 

 

 

The impact of a stage-

matched intervention to 

promote exercise behavior 

in participants with type 2 

diabetes. 

Att utveckla och utvärdera 

resultatet av en SMI modell 

(stage-matched intervention) 

för individer med typ 2 

diabetes i Sydkorea.  

Nio experter inom diabetes 

utformade en SMI modell för 

att förändra deltagarnas 

beteendemönster och 

inställning till fysisk 

aktivitet. SMI modellen 

bygger på den transteoretiska 

modellen (TTM) som utgår 

från att identifiera individens 

nivå av beredskap till 

förändring av 

beteendemönster. 

Motiverande inställning, 

”self-efficacy” och balans i 

de beslut som genomförs 

utgör några av grunderna i 

TTM. Deltagarna 

randomiserades in i två 

grupper, en 

interventionsgrupp som 

utgick från SMI-modellen 

och en kontrollgrupp som 

erhöll sedvanlig 

diabetesutbildning. 

Interventionen pågick i 12 

veckor och utgjordes av tre 

sessioner; rådgivning och 

stöd utifrån TTM modellen, 

träning i att förändra sitt 

beteendemönster av fysisk 

aktivitet samt 

telefonrådgivning för att 

stödja och uppmuntra 

deltagarnas i 

n=45 

(0)  

I interventionsgruppen uppvisades en signifikant  

ökning av deltagarnas nivå av stages of change  

och grad av fysisk aktivitet men i 

kontrollgruppen var ökningarna inte signifikanta. 

HbA1c-medelvärdet förbättrades signifikant i  

interventionsgruppen men i kontrollgruppen sågs 

en ökning.           

RCT 

II 

                                                            Bilaga I 



II 

 

förändringsprocessen.  

Före och efter interventionen 

jämfördes deltagarnas nivå 

av stages of change, grad av 

fysisk aktivitet, faste 

plasmaglukosnivå och 

HbA1c-värde. Mängd fysisk 

aktivitet bedömdes utifrån 

självskattningsformulär och 

graden av stages of change 

utifrån en skala som mäter 

deltagarens 

förändringsbenägenhet 

gällande fysisk aktivitet.                    

Moriyama, 

M.,  Nakano, 

M., Kuroe, 

Y., Nin, K., 

Niitani, M., 

& Nakaya, T. 

 

2009 

Japan 

 

 

Efficacy of a self-

management education 

program for people with 

type 2 diabetes: Result of a 

12 month trial. 

Syftet var att utvärdera 

effekten på livstilsvanor, 

livskvalitet och fysiologiska 

indikatorer efter ett kognitivt 

beteende teoretisk 

utbildningsprogram inom 

egenvård. 

Deltagarna i studien 

randomiserades in i två 

grupper. I 

interventionsgruppen 

genomgick deltagarna ett 12-

månaders 

utbildningsprogram inom 

egenvård och 

kontrollgruppen gick på 

rutinmässiga besök hos sin 

läkare samt erbjöds en 

lärobok om diabetes. 

Utbildningsprogramet 

utvecklades från olika 

kognitiva beteende teorier 

samt utifrån evidensbaserade 

riktlinjer för diabetesvården. 

En gång per månad, under 30 

minuter, fick deltagarna i 

interventionsgruppen 

individuellt träffa en 

sjuksköterska. 

Sjuksköterskan var utbildad i 

kognitiv beteende terapi och 

n=75 

(10) 

I interventionsgruppen uppvisades ett  

Signifikant förbättrat HbA1c-medelvärden efter 

sex, nio och 12 månader jämfört med före  

interventionen. I kontrollgruppen  

uppträdde inga signifikanta förändringar av  

HbA1c-medelvärdet under året. Enbart 

i interventionsgruppen urskildes en signifikant  

förbättring av livskvalitet och grad av 

”self-efficacy” efter nio respektive 12 månader  

jämfört med utgångsvärdena. I  

interventionsgruppen ökade måluppfyllelsen 

angående fysisk aktivitet och kost under sista  

mötet jämfört med de i studiens inledning. 

RCT 

II 



III 

 

under mötet med patienten 

användes motiverande samtal 

som kommunikationsstrategi. 

Deltagaren fick under varje 

möte sätta upp individuella 

mål angående fysisk aktivitet 

och kostintag för nästa 

månad. Under det första 

mötet fick även deltagaren 

sätta upp långsiktiga mål 

samt informerades om att 

dokumentera och beräkna det 

dagliga energiintaget samt 

förbrukningen. Före 

interventionen samt efter tre, 

sex, nio och 12 månader fick 

deltagarna svara på 

frågeformulär angående 

livskvalitet, grad av ”self-

efficacy” och måluppfyllelse. 

Även fysiologiska 

mätvärden, bland annat 

HbA1c-värde, registrerades 

vid dessa tidpunkter.      

Vadstrup, E., 

Frolich, A., 

Perrild, H., 

Borg, E., & 

Roder, M.  

 

2011 

Danmark 

 

 

 

 

 

Lifestyle intervention for 

type 2 diabetes patients: 

Trial protocol of The 

Copenhagen Type 2 

Diabetes Rehabilitation 

Project. 

Syftet var att jämföra de 

metaboliska, fysiologiska 

och psykologiska effekterna 

av en gruppbaserad 

utbildning med ett 

individuellt program. 

Den gruppbaserade 

utbildningen för 

interventionsgruppen 

innehöll lektioner en gång i 

veckan på 90 minuter under 

sex veckor. Utbildningen 

fokuserade på individuell 

målsättning, psykosocial 

anpassning, förbättrad 

kontroll och problemlösning. 

Innehållet var fysisk 

aktivitet, kost, 

sjukdomskunskap, 

blodglukosmätning, 

N=143 

(28) 

Resultatet vid uppföljningen efter sex månader  

visade att deltagarna i båda grupperna upplevde  

en generellt förbättrad livskvalitet efter  

respektive utbildning. Samtliga åtta områden,  

med undantag för social funktion, som berörs av  

SF-36 förbättrade hos deltagarna i båda  

grupperna. Dock var förbättringen enbart  

signifikant gällande vitalitet hos deltagarna i  

den individuella utbildningsgruppen. I båda  

grupperna sågs en signifikant minskad oro för  

att drabbas av utmattning. Oro för hypo- och  

hyperglykemi i den individuella  

utbildningsgruppen respektive oro för  

kardiovaskulära komplikationer i den  

RCT 

I 



IV 

 

 viktnedgång, rökstopp, 

medicinering samt 

information om 

komplikationer. Den 

individuella gruppen träffade 

enskilt en 

diabetessjuksköterska som 

specialutbildats inom 

motiverande samtalsteknik 

vid fyra tillfällen och fick 

generell information om 

diabetes, bland annat kost 

och fysisk aktivitet. 

Deltagarna fick sätta upp 

egna mål som sedan följdes 

upp av sjuksköterskan.  

Livskvalitet och upplevelsen 

av komplikationer 

självskattades med ett 

frågeformulär innan 

utbildningen och efter sex 

månader. 

gruppbaserade utbildningen hade minskat  

signifikant efter sex månader. 

Redmond, E., 

Burnett, S., 

Johnson, M-

A., Park, S., 

Fischer, J., & 

Johnson, T. 

 

2006 

USA 

 

 

Improvement in A1C 

Levels and Diabetes Self-

Management Activities 

Following a Nutrition and 

Diabetes Education 

Program in Older Adults.  

Syftet var att förbättra 

HbA1c-värde och 

egenvårdsaktiviteter hos 

äldre människor med hjälp av 

utbildning. Målet med 

utbildningen var att förbättra 

och öka förståelsen av 

HbA1c-värdet, samt förstå 

sambandet mellan HbA1c-

värde och 

egenvårdsaktiviteter.    

Utbildningen innehöll åtta 

lektionstillfällen med 

gruppundervisning. De olika 

lektionerna behandlade olika 

ämnen, bland annat 

måltidsplanering och fysisk 

aktivitet. Självskattning via 

frågeformulär gjordes och 

blodprover togs före och 

efter utbildningen. 

n=105 

(28) 

HbA1c-medelvärdet förbättrades efter  

Utbildningen och hos de deltagare som före  

studiens start hade ett HbA1c-värde som var  

6,5 procent eller högre var förbättringen  

signifikant. Poängen i självskattningstesterna  

angående egenvårdsaktiviteter ökade och de  

som medverkat i utbildningen ansåg sig  

ha fått förbättrade kunskaper inom  

egenvård, bland annat gällande  

kostvanor och fysisk aktivitet.  

P 

II 

Shetty, AS., 

Chamukuttan

, S., 

Nanditha, A., 

Reinforcement of 

Adherence to Prescription 

Recommendations in 

Asian Indian Diabetes 

Huvudsyftet var att bedöma 

om SMS till mobiltelefonen 

kunde öka motivation och 

följsamhet till behandling i 

Deltagarna delades 

randomiserat in i två grupper, 

en interventions- och en 

kontrollgrupp, där båda 

n=215 

(71) 

Följsamhet till fysisk aktivitet och  

kostrekommendationer visade enbart en  

marginell skillnad hos båda grupperna efter att 

ny självskattning gjordes i slutet av året.  

RCT 

II 



V 

 

Raj, R.K., & 

Ramachandra

n, A. 

 

  

2011 

Indien 

 

 

 

 

 

Patients Using Short 

Message Service (SMS) 

-A pilot study. 

form av ökad fysisk aktivitet, 

kostförändringar och 

medicinering. Det sekundära 

syftet var att undersöka om 

sådana beteendeförändringar 

förbättrar HbA1c-värdet. 

grupperna hade likvärdiga 

utgångsvärden. 

Interventionsgruppen fick 

SMS till sin mobiltelefon var 

tredje dag med instruktioner 

och påminnelser att sköta sitt 

kostintag, sin fysiska 

aktivitet och medicinering. 

Båda grupperna besökte 

kliniken vid fem tillfällen 

under året som studien 

pågick. Före studiens start 

samt under 

uppföljningsträffarna fick 

samtliga deltagare individuell 

patientutbildning med råd om 

kost, fysisk aktivitet och 

medicinering. En 

självskattning av följsamhet 

till respektive område 

gjordes med hjälp av ett 

frågeformulär vid 

introduktionsträffen och vid 

uppföljande besök på 

kliniken. Även HbA1c-värde 

samt generella hälsoprover 

och mätvärden registrerades.   

Resultatet av HbA1c-värdena efter studiens slut 

visade att 55,1 procent av interventions- 

gruppen hade ett HbA1c-värde under 8 procent,  

jämfört med 30,8 procent vid studiens start  

vilket visade på en signifikant förbättring. 

I kontrollgruppen var motsvarande siffror  

31,8 procent vid studiens start och 48,5 procent  

efter ett år. Däremot uppträdde ingen signifikant  

förändring av HbA1c-medelvärdet i någon av  

grupperna. Mer än 50 procent av  

samtliga deltagare deltog inte i  

alla uppföljningsträffarna under årets 

gång.  Interventionsgruppen föredrog SMS med 

generella hälsotips och kostrådgivning.  

 

 

 

 

 

 

 

Dyson, PA., 

Beatty, S., & 

Matthews, 

DR. 

 

2010 

Storbritannie

n 

 

 

 

An assessment of lifestyle 

video education for people 

newly diagnosed with type 

2 diabetes. 

Syftet var att utveckla en 

videobaserad 

livsstilsutbildning för 

individer med 

nydiagnostiserad typ 2-

diabetes och utvärdera 

effekten utifrån 

sjukdomskunskap, 

biomedicinska mätvärden 

och livskvalitet.        

Deltagarna i studien var 

nydiagnostiserade med typ 2-

diabetes. De randomiserades 

in i två grupper, en 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen fick 

utöver sedvanlig 

diabetesvård och utbildning 

om livsstilsanpassning från 

primärvården, tre stycken 

n=42 

(3) 
Resultatet visade en signifikant förbättring av  

HbA1c-medelvärdet hos deltagarna i  

interventionsgruppen efter sex månader . För 

kontrollgruppen sågs ingen  

signifikant skillnad. Kunskap om sjukdomen  

ökade signifikant för interventionsgruppen.  

Däremot sågs en försämrad diabeteskunskap hos 

kontrollgruppen. Den fysiska aktiviteten ökade  

signifikant hos interventionsgruppen, däremot  

sågs ingen signifikant skillnad emellan de två  

grupperna. Vid studiens slut sågs ingen  
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videofilmer som behandlade 

ämnena matvanor, fysisk 

aktivitet och viktkontroll. 

Kontrollgruppen erhöll 

enbart sedvanlig 

diabetesvård. Studien pågick 

i sex månader. Grupperna 

jämfördes utifrån bland annat 

sjukdomskunskap, HbA1c-

värde, livskvalitet, kostintag 

och fysisk aktivitet vid 

studiens inledning samt efter 

sex månader. Kostintaget 

registrerades med matdagbok 

och fysisk aktivitet med 

stegräknare. 

Sjukdomskunskap och 

livskvalitet mättes med hjälp 

av två olika frågeformulär.  

signifikant skillnad i kostintag och 

livskvalitet i någon av grupperna eller mellan  

grupperna.      

Krousel-

Wood, M. A., 

Berger, L., 

Jiang, X., 

Blonde, L., 

Myers, L., & 

Webber, L. 

 

2008 

USA 

 
 

 

 

 

Does home-based exercise 

improve body mass index 

in patients with type 2 

diabetes? Results of a 

feasibility trial. 

Att studera användbarheten 

och effekter av en 

hembaserad intervention för 

att öka fysisk aktivitet.  

Deltagarna i studien 

randomiserades i en 

interventions- och en 

kontrollgrupp. Samtliga 

deltagare fick genomgå en 

egenvårdsutbildning, under 

totalt 12,5 timmar fördelat på 

fem sessioner, som leddes av 

certifierade diabetes lärare. 

Utbildningen innehöll bland 

annat information om 

diabetes, kost, fysisk 

aktivitet, prevention mot 

komplikationer och 

blodglukosmätning. 

Deltagarna erhöll en 

stegräknare och ombads att 

dokumentera antal steg i 

slutet av dagen. Under 

n=94 

(18) 

Den genomsnittliga användningen av  

videoutbildningen i interventionsgruppen  

uppgick till 85 minuter i veckan. Det skedde en 

signifikant minskning av antalet tillfällen per  

vecka (4,38 den första månaden jämfört med  

2,99 den tredje månaden) som deltagarna  

använde videoprogramet. Antal rapporterade  

steg per vecka ökade i båda grupperna under  

studiens tre månader. I interventionsgruppen  

ökade livskvaliteten, dock inte signifikant.  

En marginell minskning av den genomsnittliga 

livskvaliteten rapporterades från kontrollgruppen.  

Både interventionsgruppen och kontrollgruppen  

uppvisade en förbättring av HbA1c-värdet, från  

7,4 till 6,7 procent respektive 8,0 till 7,2 procent, 

dock var det inte statistiskt signifikant.    
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utbildningen instruerades 

deltagarna att utöva minst 

150 minuter fysisk aktivitet 

per vecka.  I 

interventionsgruppen fick 

deltagarna tillgång till ett 

videobaserat 

träningsprogram med 10, 20 

och 30 minuters 

träningsprogram. 

Träningsprogrammen var 

anpassade för att kunna 

utföras i hemmiljö och 

deltagarna instruerades att 

träna 30 minuter per dag 

under fem dagar per vecka. 

Deltagarna dokumenterade 

träningspassens längd och 

antal per vecka. BMI, 

HbA1c-värde, blodtryck och 

livskvalitet kontrollerades i 

inledningen av studien samt 

efter tre månader. 

Livskvalitet bedömdes 

utifrån ett 

självskattningsformulär 

utifrån tio ämnen som berör 

den fysiska förmågan.     

Diedrich, A.,  

Munroe, D.J., 

& Romano, 

M. 

 

2010 

USA 

 

 

Promoting Physical 

Activity for Persons With 

Diabetes. 

Det primära syftet var att 

utvärdera effekten av det 

självmotiverande 

träningsprogramet ”Manpo-

kei” hos individer med typ 2-

diabetes. Det sekundära 

syftet var att utvärdera 

effekten av Manpo-kei som 

tillägg till vanlig 

egenvårdsutbildning.      

Deltagarna i den tre månader 

långa studien utgjordes av 53 

individer med typ 2-diabetes. 

Samtliga deltagare 

genomgick en åtta timmar 

lång egenvårds-utbildning 

som innehöll information om 

bland annat fysisk aktivitet, 

kost, administrering av 

läkemedel och 

n=53 

(20) 

 

Både deltagarna i interventions- och  

kontrollgruppen uppvisade ett signifikant  

förbättrat HbA1c-medelvärde efter tre månader.  

Däremot sågs ingen signifikant förändring av 

Hba1c-värdet mellan grupperna. Även  

antalet deltagare som utförde regelbunden  

fysisk aktivet ökade i båda grupperna. I  

interventionsgruppen registrerades ett  

genomsnittligt ökat antal steg per dag efter tre  

månader jämfört med i studiens inledning.  
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problemlösning. Deltagarna 

randomiserades i två grupper. 

I tillägg till 

egenvårdsutbildningen fick 

deltagarna i 

interventionsgruppen en 

kopia av boken Manpo-kei, 

en sammanfattning av 

bokens huvudpunkter samt 

en stegräknare. Boken utgör 

grunden till ”the First Step 

Program” som syftar till att, 

med hjälp av en stegräknare, 

främja motivationen till ökad 

fysisk aktivitet hos individer 

med typ 2-diabetes. 

Kontrollgruppen erhöll 

enbart egenvårdsutbildning. 

Effekten av interventionen 

bestämdes utifrån bland 

annat förändringar i 

deltagarnas HbA1c-värden, 

grad av utförd fysisk 

aktivitet, vikt och blodtryck. 

För att bedöma deltagarnas 

nivå av fysisk aktivitet 

användes 

självskattningsformulär. 

Deltagarna i 

interventionsgruppen 

registrerade antal steg per 

dag utifrån stegräknaren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Rooijen, 

A., Christa, 

M.V., &  

Piet, J.P. 

 

2010 

A Daily Physical Activity 

and Diet Intervention for 

Individuals with Type 2 

Diabetes Mellitus: A 

Randomized Controlled 

Trial. 

Att fastställa effekten av ett 

utbildningsprogram 

angående dagliga 

promenader och 

kostanpassning. 

Deltagarna randomiserades i 

två grupper, en interventions- 

och en kontrollgrupp. 

Deltagarna i 

interventionsgruppen fick 

förutom sedvanlig 

n=51 

(8) 

 

Efter 16 veckor, dock inte efter ett år, sågs en  

signifikant skillnad i  

HbA1c- medelvärdet mellan grupperna med en  

förbättring hos interventionsgruppen.  

Deltagarna i interventionsgruppen uppvisade en  

signifikant förbättring  av nivån gällande  
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Sydafrika 

 

 

diabetesvård även genomgå 

ett fyra veckor långt 

gruppbaserat 

utbildningsprogram. Ett av 

utbildningens mål var att 

förmedla nödvändiga 

nutritionskunskaper och 

färdigheter till deltagarna. 

Under kostsessionerna 

berördes bland annat 

planering av måltidsinköp, 

förståelse av 

innehållsförteckningar, 

rekommendationer angående 

diabeteskost och 

sötningsmedel. Deltagarna i 

interventionsgruppen erhöll 

även en stegräknare och 

instruerades att registrera de 

det dagliga stegantalet. 

Individuella mål utformades i 

syfte att samtliga deltagare 

skulle gå minst 10 000 steg 

per dag under minst fem 

dagar per vecka. Efter de fyra 

utbildningsveckorna 

skickades motiverande 

textmedelande till patienten 

varannan vecka.  Deltagarna 

i kontrollgruppen genomgick 

enbart sedvanlig 

diabetesvård. Effekten av 

interventionen utvärderades 

efter 16 veckor respektive ett 

år. Effekten av utbildningen 

bedömdes utifrån bland annat 

HbA1c-värde, kolesterol, 

BMI och sjukdomskunskap 

sjukdomsrelaterad kunskap efter 16 veckor och  

ett år jämfört med före interventionens start. 



X 

 

hos deltagarna. För att 

utvärdera kunskapsnivån 

användes ett frågeformulär.          



XI 

 

 
Allen, A. A., 

Finns, A. F., 

Braun, B., & 

Chipkin, S. 

R. 

 

2008 

USA 

 

 

Continuous glucose 

monitoring counseling 

improves physical activity 

behaviors of individuals 

with type 2 diabetes: A 

randomized clinical trial.  

Syftet var att undersöka hur 

en teknologisk intervention 

för blodglukosmonitorering 

påverkar fysisk aktivitet och 

”self-efficacy”. 

Studiens deltagare 

randomiserades i två grupper, 

en interventions- och en 

kontrollgrupp. 

Under den första av studiens 

totalt åtta veckor erhöll 

samtliga deltagare en 

träningsbroschyr samt en 

individuell 

diabetesutbildning inom 

fysisk aktivitet, kost, 

blodglukosmätning, 

riskreduktion och fotvård. 

För interventionsgruppen 

ingick även utbildning, 

information och rådgivning 

om hur fysisk aktivitet 

påverkar blodglukosnivån, 

rekommendationer för fysisk 

aktivitet, individuella mål 

samt att deltagarna fick ett 

övergripande 

träningsprogram.     

Deltagarna 

interventionsgruppen 

tilldelades även en CGMS 

(continuous glucose 

monitoring system) apparatur 

som visar ett diagram av 

blodglukosnivån under de 

senaste 72 timmarna och 

används för att beskriva hur 

nivån påverkas av fysisk 

aktivitet, kostintag och 

medicinering. Deltagarna 

fick tillgång till CGMS 

n=52 

(6) 

Deltagarna i interventionsgruppen uppvisade en 

signifikant ökning av ”self-efficacy” angående 

fysisk aktivitet efter åtta veckor jämfört med vid 

studiens start samt jämfört med kontrollgruppen. 

Graden av fysisk aktivitet ökade signifikant hos  

deltagarna i interventionsgruppens, däremot sågs 

ingen signifikant skillnad mellan de två 

grupperna. Även intensiteten i träningen ökade  

hos interventionsgruppen genom att lågintensiv  

träning minskade och medel- och högintensiv 

träning ökade. HbA1c-medelvärdet förbättrades i 

båda grupperna men endast i interventions- 

gruppen var minskningen signifikant. Även  

förändringen av HbA1c-medelvärde mellan  

grupperna var signifikant.     
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apparaturen tre dygn under 

studiens första vecka. 

Effekten av interventionen 

bedömdes bland annat utifrån 

HbA1c-värde, frekvens och 

intensitet av fysisk aktivitet 

samt grad av ”Self-efficacy” 

angående fysisk aktivitet.  

Frekvens och internsitet av 

fysisk aktivitet hos 

deltagarna registrerades med 

hjälp av en 

accelerationsmätare under 

den första, fjärde och sjunde 

veckan. Graden av ”self-

efficacy” skattades med hjälp 

av ett frågeformulär.    

Biesenbach, 

G., Bodlaj, 

G., Sedlak, 

M., Pieringer, 

H., & 

Kiesling, G. 

 

2009 

Österike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercise program for older 

patients with insulin-

treated type 2 diabetes. 

Syftet var att avgöra om 

äldre patienter med typ 2-

diabetes kan motiveras att 

träna och hur insulin 

påverkar den metabola 

kontrollen. 

Studien inkluderade patienter 

över 50 år, med typ 2-

diabetes och nyligen 

påbörjad insulinbehandling. 

Efter en till tre veckor efter 

påbörjad insulinbehandling 

fick alla deltagare en fem 

dagars diabetesutbildning. 

Under dessa dagar var alla 

inbjudna att delta i ett tre 

timmars träningsprogram 

som inkluderade en timme 

med gymnastik och två 

timmar med stavgång. 

Studien pågick i ett år och 

vid dess start undersöktes 

alla deltagare av en läkare 

och bland annat HbA1c-

prover togs. Deltagarna 

delades in i två grupper, de 

som regelbundet utövade 

n=86 

(14) 

 

Frågeformulären som fylldes i efter tre och 12 

månader visade att en större andel av deltagarna 

utförde fysisk aktivitet minst tre timmar i  

veckan jämfört med studiens start (från 33 till 65 

procent efter tolv månader). HbA1c-medelvärdet 

hos deltagarna sjönk efter tre månader och  

efter tolv månader sågs en signifikant förbättring. 

Det sågs dock ingen signifikant skillnad  

på HbA1c-medelvärde mellan grupperna. 

Behovet av insulin sågs dock vara mindre i  

träningsgruppen efter tolv månader.  
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fysisk aktivitet och de som 

inte gjorde det. Denna 

gruppindelning gjordes två 

gånger, när 

insulinbehandlingen 

påbörjades och efter ett år. 

För att få reda på grad av 

fysisk aktivitet fick 

deltagarna fylla i 

frågeformulär. Efter 

utbildningen fick de fylla i 

ett frågeformulär om sin 

uppskattade mängd fysisk 

aktivitet innan 

insulinbehandlingen 

påbörjades. Deltagarna fick 

även fylla i nya formulär 

efter tre månader och efter ett 

år gällande aktuell grad av 

fysisk aktivitet.    

Bastiaens, H., 

Sunaert, P., 

Wens, J., 

Sabbe, B., 

Jenkins, L., 

Nobels, F., 

Snauwaert, 

B., & Van 

Royen, P. 

 

2009 

Belgien 

 

 

 

 

 

 

Supporting diabetes self-

management in primary 

care: Pilot-study of a 

group-based program 

focusing on diet and 

exercise. 

Syftet med studien var att 

utveckla och genomföra en 

egenvårdsutbildning för 

individer med typ 2-diabetes 

på kommunal nivå inom 

primärvården. Studien 

syftade till att utvärdera 

genomförbarhet, acceptans 

och långtidseffekter av 

programmet utifrån 

känslomässigt lidande, 

HbA1c-värde, BMI och 

beteende.  

Den gruppbaserade 

utbildningen inkluderade fem 

utbildningstillfällen under två 

timmar varannan vecka, med 

ett uppföljningsmöte efter tre 

månader. Träffarna 

inkluderade bland annat 

sjukdomskunskap, hälsosam 

kost och fysisk aktivitet. 

Känslomässigt lidande 

självskattades via ett 

frågeformulär (PAID) och 

HbA1c-värde med blodprov 

togs innan och efter 

interventionen. 

Kostintag och grad av fysisk 

aktivitet bedömdes med hjälp 

av matdagbok och 

n=44 

(0) 

Resultatet av HbA1c-värdet och känslomässigt  

lidande kontrollerades vid två tillfällen, efter 12  

respektive 18 månader, för att kunna utvärdera  

långtidseffekten. Efter 12 månader sågs en  

signifikant förbättring av HbA1c-medelvärdet  

och minskning av det känslomässiga lidandet.  

Vid uppföljningen efter 18 månader hade dock  

förbättringen minskat och var inte längre  

signifikant varken gällande HbA1c-medelvärdet 

eller det känslomässiga lidandet. Baserat på  

observationer av diabetessjuksköterskan under  

träffarna noterades att många av deltagarna  

gjorde små men konkreta förändringar i sin kost  

och grad av fysiska aktivitet under studiens gång.  
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stegräknare. Deltagarna 

uppmuntrades att reflektera 

över sina resultat och ombads 

utgå från dessa när de satte 

individuella mål. 

Utbildningen utgick från 

empowerment filosofin med 

tanken att individen är expert 

på sitt eget liv och ansvarig 

för de val hon gör. De teorier 

som låg till grund för 

utbildningen var 

transteoretiska modellen och 

social kognitiva teorin. 

Målsättning, 

åtgärdsplanering och 

motiverande samtal användes 

som motiverande och 

beteendeförändrande 

tekniker.  

Nicolucci, 

A., Balducci, 

S., Cardelli, 

P., Cavallo, 

S., Falluca, 

S., Bazuro, 

A., 

Simonelli, P., 

Iacobini, C., 

Zanuso, S., & 

Pugliese, G. 

 

2012 

Italien 

 

 

 

 

Relationship of exercise 

volume to improvements 

of quality of life with 

supervised exercise 

training in patients with 

typ 2 diabetes in a 

randomised controlled 

trial: the Italian Diabetes 

and Exercise Study (IDES) 

Syftet var att undersöka 

förhållandet mellan 

livskvalitet och mängd fysisk 

aktivitet.   

Deltagarna delades 

randomiserat in i två grupper, 

interventionsgrupp och 

kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen fick 

150 minuters övervakad 

träning uppdelat på två 

tillfällen per vecka med en 

kombination av styrketräning 

och konditionsträning på ett 

gym. Dessutom fick de 

individuell 

träningsrådgivning var tredje 

månad. Kontrollgruppen fick 

enbart den individuella 

träningsrådgivningen som 

innehöll rekommendationer 

och uppmuntran om träning 

n=606 

(68) 
Huvudfyndet i studien var att HbA1-medelvärdet 

minskade signifikant hos interventionsgruppen  

jämfört med deltagarna i kontrollgruppen. 

Även livskvaliteten förbättrades gällande alla  

delar, förutom den fysiska funktionen. Däremot  

hos kontrollgruppen sågs en försämring av alla  

delar. Det gick att se ett samband mellan 

ökad mängd fysisk aktivitet, sänkt HbA1c-värde 

och förbättrad livskvalitet.   
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och träningsmängd. Vid 

studiens start fick samtliga 

deltagare skatta sin 

hälsorelaterade livskvalitet 

med hjälp av ett 

frågeformulär. Även HbA1c-

prover togs och andra 

generella hälsokontroller 

utfördes. 

Rygg, L.Ø., 

By Rise, 

M.B., 

GrØnning, K., 

& Steinbekk, 

A. 

 

2012 

Norge 

 

 

Efficacy of ongoing group 

based diabetes self-

management education for 

patients with type 2 

diabetes mellitus. A 

randomised controlled 

trial.   

Att utvärdera effekten av en 

gruppbaserad 

egenvårdsutbildning för 

individer med typ 2-diabetes.     

Deltagarna randomiserades i 

två grupper, en interventions- 

och en kontrollgrupp. 

Deltagarna i 

interventionsgruppen var 

uppdelade på två sjukhus, ett 

och två, där de genomgick en 

gruppbasserad 

egenvårdsutbildning under 

15 timmar fördelat på tre 

tillfällen. Utbildningen 

leddes av en diabetes-

sjuksköterska, läkare och 

sjukgymnast. Utbildningen 

innehöll bland annat 

information om kost, fysisk 

aktivitet, komplikationer, 

samt allmän 

sjukdomsinformation. På 

sjukhus två ingick även en 

session om problemlösning. 

En annan skillnad mellan 

sjukhusen var att 

kostavsnittet hölls av en 

dietist på sjukhus ett och av 

en sjuksköterska på sjukhus 

två. Deltagarna i 

kontrollgruppen fick enbart 

sedvanlig diabetesvård. 

n=146 

(13) 

Interventionsgruppen uppvisade i samband med 

uppföljningen efter 12 månader ingen signifikant 

förbättring av HbA1c-medelvärdet. Hos  

deltagarna i kontrollgruppen försämrades  

HbA1c-medelvärdet signifikant efter 12  

månader jämfört med utgångsvärdet.  Ingen  

signifikant skillnad i HbA1c-medelvärde  

kunde urskiljas mellan grupperna vid sex  

respektive 12 månader. Båda grupperna  

uppvisade en lägre livskvalitet efter 12 månader  

jämfört med före interventionens start. I 

interventionsgruppen sågs en signifikant  

försämring av den psykiska komponenten vid 12 

månader jämfört med utgångsvärdet samt med 

kontrollgruppen. Kunskapsnivån angående  

sjukdomen ökade i båda grupperna vid 12  

månader. Skillnaden i kunskapsnivån var  

signifikant till fördel för interventionsgruppen.  
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Uppföljning skedde sex 

respektive 12 månader efter 

studiens start. Effekten av 

interventionen bedömdes 

bland annat utifrån HbA1c-

värde, sjukdomskunskap och 

livskvalitet. Livskvalitet, som 

bedömdes med hjälp av ett 

frågeformulär, utgick från 

fysiska och psykiska 

komponenter. Även 

deltagarnas 

sjukdomskunskap bedömdes 

med hjälp av ett 

frågeformulär. 

Sevick, M.A., 

Korythowsrki

, M., Stone, 

R.A., 

Piraiono, B., 

Ren, D., 

Sereika, S., 

Wang, Y., 

Steenkiste, 

A., & Burke, 

LE.  

 

2012 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biophysiologic Outcomes 

of the Enchancing 

Adherence in Type 2 

Diabetes (ENHANCE) 

Trial.  

Att genomföra och utvärdera 

effekten av en teknologisk 

egenvårdsintervention för 

individer med typ 2-diabetes. 

Deltagarna randomiserades 

in i två grupper, en 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Båda 

grupperna erhöll en 

stegräknare och målet att 

uppnå 10000 steg per dag. 

Utbildningsprogrammet i 

interventionsgruppen byggde 

på den social kognitiva teorin 

som fokuserar på ”self-

efficacy” och känslan av att 

manövrera sin sjukdom med 

hjälp av egenvård. De blev 

även försedda med varsin 

handdator som var 

programmerad med 4300 

olika livsmedel. Programmet 

tillät inmatning av tre olika 

måltider och ett mellanmål 

per dag. Energimål var 

baserat på deltagarens 

individuella basal 

n=296 

(50) 

I interventionsgruppen sågs en signifikant  

förbättring av HbA1c-medelvärdet efter tre  

respektive sex månader jämfört med  

utgångsvärdet. Även hos kontrollgruppen  

sågs en signifikant förbättring efter tre 

månader. När resultaten mellan  

grupperna jämfördes kunde ingen signifikant  

skillnad urskiljas.   

RCT 

II 
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metabolism samt förväntad 

förbrukning vid olika 

aktiviteter. De deltagare som 

var överviktiga fick även ett 

reducerat energibehov för att 

uppnå viktreduktion. 

Kostföreskrifterna var 

granskade av en dietist.  

Deltagarna i 

interventionsgruppen blev 

instruerade att registrera sitt 

energiintag och hur de 

fördelade kolhydrater, 

proteiner och fetter under 

dagen. De fick med hjälp av 

handdatorn lära sig att se 

samband mellan metabol 

kontroll, kost, medicinering 

och fysisk aktivitet. Syftet 

med handdatorn var att 

underlätta egenvården och 

öka graden av ”self-

efficacy”. 

Interventionsgruppen 

träffades en gång per vecka 

under de första två 

månaderna, varannan vecka 

under tredje och fjärde 

månaden och en gång i 

månaden under månad fem 

och sex. Inför varje möte, 

som skedde i grupp, skrev 

deltagarna ut sina resultat 

från handdatorn och fick 

feedback från en dietist och 

diabetessjuksköterska.  

Deltagarna fick hjälp att 

tolka resultaten och sätta nya 
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mål. Kontrollgruppen 

träffades vid tre tillfällen 

under sex månader och hade 

seminarier som inkluderade 

sjukdomskunskap, 

stresshantering och 

matlagningsdemonstration av 

en kock De fick även tillgång 

till en diabetestidning.  

Studien pågick under sex 

månader och blodprov för att 

mäta HbA1c-värdet togs 

innan studiens start, efter tre 

och sex månader.  

Ménard, J., 

Payette, H., 

Baillargeon, 

J-P., Maheux, 

P., Lepage, 

S., Tessier, 

D., & 

Ardilouze, J-

L. 

 

2005 

Kanada 

 

 

 

 

 

 

 

Efficacy of intensive 

multi-therapy for patients 

with type 2 diabetes 

mellitus: a randomized 

controlled trial.  

Syftet var att undersöka om 

ett multiterapiprogram under 

12 månader kunde förbättra 

HbA1c-värde och livskvalitet 

samt möjligheten att behålla 

resultatet vid en uppföljning 

sex månader efter 

programmets slut.   

Deltagarna delades 

randomiserat in i två grupper, 

en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. HbA1c-värde 

kontrollerades med blodprov 

vid studiens start, efter sex 

månader och efter ett år. 

Uppföljning med nytt 

HbA1c-värde gjordes ett 

halvår efter studiens slut. 

Livskvalitet skattades med 

hjälp av frågeformulär vid 

studiens start, efter sex och 

tolv månader. Deltagarna i 

interventionsgruppen fick 

individuella träffar varje 

månad med individanpassad 

utbildning bland annat inom 

kost, fysisk aktivitet, 

medicinering och 

sjukdomskunskap. 

Kostplanen var baserad på 

Kanadas 

nutritionsrekommendationer. 

N=72 

(11) 
Vid studiens slut efter tolv månader hade  

kostintaget förbättrats signifikant  

från utgångsvärdet gällande minskat  

energiinnehåll och fettmängd hos  

interventionsgruppen. Även mängd och grad av  

fysisk aktivitet ökade. Livskvaliteten skattades  

högre i båda grupperna efter studiens slut. Dock  

sågs enbart en signifikant förbättring efter sex  

månader hos interventionsgruppen och efter 12  

månader hos kontrollgruppen. Hos  

interventionsgruppen förbättrades  

HbA1c-medelvärdet signifikant efter 12  

månader jämfört med kontrollgruppen. Även hos 

kontrollgruppen förbättrades  

HbA1c-medelvärdet jämfört med utgångsvärdet,  

dock inte signifikant. Vid uppföljningen sex  

månader efter studiens slut hade  

interventionsgruppens HbA1c-medelvärde  

stigit signifikant jämfört med vid  

studiens slut. Även mängd fysisk aktivitet hade  

minskat hos båda grupperna, dock urskildes  

ingen signifikant skillnad mellan grupperna.  

RCT 

II 
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Följsamheten till kostråden 

följdes upp med 

kostregistrering tre dagar i 

veckan och totalt 

energiinnehåll räknades ut. 

Deltagarna i 

interventionsgruppen fick 

även individuella 

hembaserade 

träningsprogram som skulle 

utföras tre till fem gånger i 

veckan under 45 till 55 

minuter per gång. Träningen 

anpassades efter individens 

grundförutsättningar. 

Kontrollgruppen erhöll 

enbart sin sedvanliga 

diabetesvård hos husläkare 

eller endokrinolog. Grad av 

fysisk aktivitet skattades via 

frågeformulär. Hos de som 

inte nått behandlingsmål 

efter tre månader justerades 

eller introducerades 

medicinering.    

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 



I 

 

Bilaga II 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 



II 

 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  
 

  

 


