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Sammanfattning 

Bakgrund: KBT-baserad utbildning har inom flera vårdområden visat sig vara en effektiv 

metod för att få personen att kunna leva med sin sjukdom, bl.a. genom att klara av att göra 

förändringar i sin livsstil. Personer som diagnostiseras med DM måste göra 

livsstilsförändringar för att uppnå metabol kontroll och för att kunna ha en god harmoni 

mellan sjukdomen och det vardagliga livet.  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva effekterna av KBT-baserad undervisning inom 

diabetesvården.  

 

Metod: Studien genomfördes som en forskningsöversikt och består av 13 kvantitativa artiklar 

som svarade på studiens syfte. Samtliga artiklar är kvalitetsgranskade och 13 stycken 

bedömdes ha hög kvalité.  Huvudfynden presenteras under valda rubriker, dessa är: Glykemisk 

kontroll/HbA1c, Depression, Livskvalitet och Egenvård.  

 

Resultat: Resultatet visade varierande resultat, en del att KBT gav förbättringar men andra att 

det inte fanns någon skillnad i resultat mellan KBT och andra behandlingar. I flera studier 

visade resultatet att KBT gav en förbättring av HbA1c hos personer med DM typ 1 och typ 2. 

Dock fanns det studier där resultatet visade att KBT hade en korttidsverkande effekt.  I andra 

studier visade resultatet att KBT minskade förekomsten av depressioner hos personer med 

DM. Studierna visade att KBT hade påverkan på personernas livskvalitet.  Det fanns även 

studier som visade på att KBT inte hade någon effekt alls på den glykemiska kontrollen 

(HbA1c), depressioner eller livskvalitet.  

 

Slutsatser: KBT kan ha positiva effekter hos en del personer med DM gällande en förbättring 

av HbA1c, depression och livskvalitet, dock är effekten kortvarig.  

 

Nyckelord: Diabetes, Effekter, Kognitiv beteende terapi, Undervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstrakt 

Background: CBT-based education has been used as an effective method within several 

medical areas. CBT has helped people to cope with their illness and changes in their daily life. 

Persons that are diagnosed with DM have to change their lifestyle in order to achieve 

glycemic control so they can have a god balance between the illness and their daily life. Aim: 

The aim was to describe the effects of CBT-based education in diabetes care.  

Methods:  The study was carried out as a literature review consisting of 13 quantitative 

articles. All articles have been assessed for quality and 13 were of high quality.  The headlines 

have been presented under: Glycemic control/HbA1c, Depression, Lifestyle and self-care.  

Results: The study’s results show that there was varying results of CBT treatment. Some 

results showed that CBT had effects, whereas others showed that it did not. In several studies 

the results showed that CBT improved HbA1c among persons with DM type 1 and type 2.  

However, there were results that showed that CBT had a short effect. Some studies showed 

that CBT decreased the occurrence of depressions among persons with DM and studies 

showed that CBT had an effect on the person’s lifestyle. Furthermore, there were studies that 

showed that CBT had no effect what’s so ever on glycemic control (HbA1c), depression or 

lifestyle.  

Conclusions: CBT can have positive effects among some persons with DM regarding 

improvement of HbA1c, depression and quality of life, however the effect is short term.  

Keywords: Cognitive behavioural therapy, Diabetes, Effects, Education 
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BAKGRUND 

Diabetes Mellitus (DM) är en kronisk sjukdom som ökar både i Sverige och i världen. Mer än 

346 miljoner människor världen över har DM och sjukdomen förväntas bli den sjunde största 

dödsorsaken år 2030. I Sverige visar prognosen att år 2030 beräknas 404 000 personer leva 

med sjukdomen (WHO, 2012). Kognitivbeteendeterapi (KBT) är en terapimetod som används 

inom olika vårdområden. Inom KBT arbetar terapeut och person tillsammans för att hjälpa 

personen att bli medveten om vad som orsakar problem och metoden används även för att öka 

förståelse hos personen samt vid undervisning (Kåver, 2006). KBT- baserad undervisning kan 

hos personer med olika sjukdomar som t.ex. depression (Driessen & Hollon, 2010) och smärta 

(Buhrman, Nilsson-Ihrfeldt, Jannert, Ström & Andersson, 2011) visa sig ge god effekt. Med 

metodens hjälp har de kunnat göra förändringar i sitt liv samt lära sig hantera livet med 

sjukdomen (Aschim, Lundevall, Martinsen & Fricg, 2011).  

 

Diabetes Mellitus ur ett historiskt perspektiv 

Diabetes Mellitus (DM) finns dokumenterat så långt tillbaka i historien som 1550 f.Kr. Själva 

ordet diabetes återfinns i dokumentation från 120-180 e.Kr. Det kan översättas som ”Rinna 

igenom” vilket syftar till de symtomen som personen med DM uppvisar, törst och stora 

urinmängder. Från ca 500 e. Kr finns dokumentation att urinen vid diabetes är söt och då fick 

diabetes tillägget Mellitus som betyder ”honungssöt”. I början av 1700-talet 

uppmärksammades detta med sund kost i samband med DM och att kosten kunde påverka 

tillståndet på olika sätt. Forskningen med insulin tog fart på 1800-talet och år 1920 började 

producerat insulin användas som behandling av DM.  DM förekommer i olika typer, de två 

vanligaste formerna är: typ 1-diabetes och typ 2-diabetes (Lindholm, 2009). 

 

Diabetes Mellitus Typ 1 och typ 2- diabetes 

DM är en metabolisk sjukdom, där de insulinproducerande cellerna är mer eller mindre 

overksamma till att producera hormonet insulin. Insulinet behövs för att kroppen ska kunna ta 

till sig energin, i det socker som finns i föda och dryck. Typ 1-diabetes beror oftast på en 

autoimmun process och drabbar oftast yngre personer, som behöver mer eller mindre tillförsel 

av insulin via injektioner. Typ 2-diabetes som återfinns oftast hos äldre personer kan till 

skillnad från typ 1-diabetes härledas till arv och miljöpåverkan (Lindholm, 2009). Nittio 

procent av dem som drabbas av DM har typ 2-diabetes (Socialstyrelsen, 2009). Symtom som 

kan uppträda vid DM är: törst, stora urinmängder, viktreduktion, synrubbningar, trötthet, 

hunger och ibland kan infektioner förekomma. Vid DM kan utvecklingen av ketoacidos vara 

en anledning till att sjukdomen upptäcks. Det är ett livshotande tillstånd som kräver 

omedelbar behandling och som uppkommer vid typ 1-diabetes. Vid typ 2-diabetes kan dock 

symtom på DM vara näst intill osynliga dvs. personen tolkar inte det som tecken på sjukdom.  

 

Detta leder till att risken för att ha utvecklat långt framskriden DM ökar vid tiden för 

diagnosen och att personen redan då kan ha utvecklat en eller flera DM-relaterade 

komplikationer (Lindholm, 2009).   

 

Diabetes relaterade komplikationer 

Om den kroniska hyperglykemin som kan förekomma vid DM inte åtgärdas ökar risken för att 

personen drabbas av specifika kärlförändringar, såsom retinopati, nefropati samt neuropati, 

vilket i sin tur kan leda till bl.a. problem med sår på fötterna (Agardh, 2009). Gnavi et.al 
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(2004) genomförde en studie som handlade om att ta reda på skillnaden mellan de personer 

som hade DM och de som inte hade det. Studien hade uppföljning efter nio år och resultaten 

visade att regelbundna träffar, återkoppling och utbildning i hälsa av diabeteskliniker var en 

viktig del i att förebygga senkomplikationer.   

Retinopati 

Retinopati är förändringar i näthinnans blodkärl, som gör att kärlen i ögonen får försämrad 

funktion. Kliniska fynd som kan ses är blödningar i varierande storlek, förändringar i kärl 

samt kärlnystan. Denna form av komplikation kan förekomma både hos personer som har 

typ1-diabetes och hos de med typ 2-diabetes. Hur långt gången komplikationen är beror på 

diabetesdurationen (Agardh, 2009). 

  

Nefropati  

Kärlen i njurarna påverkas och det kan leda till att personen utvecklar njursjukdom som kan 

leda till att personen behöver dialysbehandling p.g.a. god förebyggande behandling vid typ 1- 

diabetes har risken för att drabbas av denna komplikation i unga år minskat. Detta för att det 

tar längre tid för njurarna att svikta, njursvikten kommer vanligtvis senare i livet. Vid typ 2- 

diabetes kan det vara pga. njursjukdomen som diabetes upptäcks (Nyberg & Svensson, 2009). 

Neuropati 

Neuropati är en komplikation, som uppkommer då perifera nerver drabbas av sjukliga 

förändringar. Det är vanligt att komplikationen uttrycker sig i flera nerver, vilket kallas 

polyneuropati. Denna komplikation är den som vanligast ger symtom vid DM. Det är sällan 

dessa symtom leder till allvarliga påföljder som blir livshotande, men det kan drabba 

personens livskvalité. Neuropati kan leda till att personen med DM kan få känselbortfall i 

fötterna, vilket kan leda till fotsår, ofta svårläkta (Löndahl & Olsson-Landin, 2009; Smide, 

2006). I en studie med typ 2-diabetes där fokusen låg på fotkomplikationer lyfte deltagarna 

fram att de inte hade kännedom om vad fotsår var för något hur det uppkommer samt att de 

inte visade kunskaper i att DM kan medverka till sämre sårläkning (Gale, Vedhara, Searle, 

Kemple & Campbell, 2008). Författarna till studien tycker att det är av vikt att informera om 

fotkomplikationer och om hur personerna själva kan hjälpa till att förebygga dessa 

komplikationer. 

 

Behandling 

Det övergripande målet för behandling av DM är att med bibehållen hög livskvalitet förhindra 

akuta komplikationer som hypoglykemi samt långsiktiga komplikationer. För att upprätthålla 

behandlingsmålet krävs en god metabolkontroll vilket innebär att sänka blodsockret, sänka 

blodtrycket och LDL kolesterol (Socialstyrelsen, 2010).  

Trenden inom behandlingen idag är att finna god interaktion mellan personen med DM och 

det vårdteam som har till uppgift att se till personens behandling och omvårdnad (Berne & 

Sörman, 2009). I behandlingen av DM ingår som centrala delar som läkemedel (insulin eller 

tablettbehandling) och egenvård. 

 

Egenvård 

Egenvården vid DM uppskattar Berne och Sörman (2009) som ett brett begrepp som 

består av många olika delar såsom behandlingen av DM, kännedom om komplikationers 

yttringar och hur dessa ska omvårdas. Personen ska även känna till vad denne kan hantera 
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själv och när sjukhusvård behövs. Socialstyrelsens definition av egenvård är ”hälso- och 

sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan 

utföra Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen” (SOSFS 

2009:6 kap 2 1§ s. 3). 

Livsstil  

Att ha en god livsstil är en av de centrala delarna i behandlingen av DM för att uppnå samt 

behålla en god metabolkontroll. Varje person har sina egna mål och det är av största vikt att 

dessa är av realistisk karaktär. För att uppnå denna goda livsstil måste personer med DM ofta 

göra förändringar i sin livsstil. Oavsett om personen har typ 1 eller typ 2- diabetes kommer 

förändringar att genomföras. Dessa förändringar kan innefatta ändringar i kost, fysisk 

aktivitet, lära sig glykosmätning samt ta tabletter eller insulingivning (Sagen, 2013). 

 

Kost 

Eftersom blodsockret påverkas av det personen äter och dricker behöver den som drabbats av 

DM få goda kunskaper i kostens påverkan på kroppen (Aas, 2013). Enligt Socialstyrelsen 

(2011) så är det ett bra och effektivt sätt att hålla DM under kontroll genom att personen med 

DM gör vissa anpassningar när det gäller kost genom att reglera energiintaget samt att 

förbättra matvanorna. De goda matvanorna gör att blodsockret befinner sig på stabil nivå och 

detta resulterar i att minska komplikationer såsom hyper- och hypoglykemi. I längden 

kommer detta att leda till att HbA1c befinner sig på en gynnsam nivå samt att riskerna för att 

få komplikationer som uppkommer vid långvarig DM minskar.  

 

Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet ses även det som en gynnsam del i livsstilsförändringarna (Sagen, 2013; 

Socialstyrelsen, 2011). Den fysiska aktiviteten påverkar den metaboliska kontrollen mer vid 

typ 2 - diabetes än vid typ 1-diabetes, men fysisk aktivitet kan vid båda sjukdomstillstånden 

minska risken för kardiovaskulära problem. Den fysiska aktiviteten kan om den genomförs i 

grupp, leda till att personer känner samhörighet och då ökar välbefinnandet. Vid typ 1- 

diabetes behövs korrigeringar i insulindos och kost genomföras i samklang med den fysiska 

aktiviteten, så personen inte får en försämrad metaboliskkontroll. Det finns dock skillnad 

mellan typ 1 och typ 2 diabetes gällande fysisk aktivitet. Vid typ 2-diabetes förbättras den 

metabola kontrollen vid fysisk aktivitet. Därför är fysisk aktivitet en central del i 

behandlingen för typ 2-diabetes (Sagen, 2013). I en studie som genomfördes av Kirk, Mutrie, 

MacIntyre och Fisher (2003) visade resultatet att det var viktigt för personer med typ 2- 

diabetes att de genomförde fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet gav positiva utslag hos deltagarna 

genom att förbättra deras glykemiska kontroll och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.  

Att personer inte utför den fysiska aktiviteten som de borde finns det olika orsaker till. Detta 

kunde Thomas, Adler och Leese (2004) påvisade i en studie där resultatet visade att 34 

procent av deltagarna (n= 406) inte utförde någon fysisk aktivitet och orsakerna till detta var 

varierade att deltagarna ansåg att det var svårt att genomföra, upplevde det tråkigt, blev 

distraherade av något bra på TV, tidsbrist och att det inte fanns träningslokaler i närheten. 

 

Blodsockermätning 

Att genomföra blodsockermätning är nödvändigt för att ha den metabola kontrollen under 

observation. Det ger även en idé om hur förhållandet mellan olika komponenter (kost, fysisk 
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aktivitet, läkemedel) som påverkar metaboliska kontrollen fungerar. Det är viktigt att 

personen som mäter sitt blodsocker får kunskaper i hur och varför den ska göra det. Hur ofta 

mätningarna ska ske är olika, en ny diagnostiserad typ 1-diabetes kan behöva mäta oftare än 

de personer som har typ 2-diabetes för att kunna göra en korrekt inställning av insulinet. Vid 

typ 2- diabetes mäts oftast blodsockret för att finna ut hur kost och fysisk aktivitet påverkar 

den metaboliska kontrollen (Måløy, 2013). 

Insulingivning 

Alla som får diagnosen typ 1-diabetes måste någon gång ge sig själv injektioner av insulin. 

Det kan handla om att sticka sig själv allt från en gång per dag till flera gånger per dygn. En 

del personer upplever inte detta som problem men det finns de som tycker att det är 

obehagligt. Det kan vara så besvärligt att personerna vägrar/ struntar i att ta sina injektioner. 

Denna vägran kan finnas både hos de som drabbats av typ 1-diabetes och de med typ 2 -

diabetes, som är i behov av insulininjektioner. Denna vägran utlöses oftast av att det är 

otrevligt att praktiskt utföra injektionen samt att rädslan av vad som kommer att sker med 

kroppen efter injektionen (Måløy, 2013). 

Livet med DM 

Alla med DM oavsett typ 1 eller typ 2 behöver stöd och hjälp från vårdpersonal som har de 

medicinska kunskaperna om sjukdomstillståndet. Hur det är att leva med DM i vardagen vet 

personerna dock bäst själva (Allgot, 2013).  

 

Att leva med DM kan vara komplicerat. Detta beskriver barn i en studie som handlade om hur 

de upplever sitt liv med DM. De beskriver svårigheter som att kroppen kändes annorlunda. 

Att de upplevde att deras liv hade fått begränsningar i livet då de måste rätta sig efter bl.a. mat 

och insulin. De uttryckte även att de fick bli vuxna för fort samt att de inte alltid förstod vad 

det innebar att ha DM. Att deras liv påverkades av att inte riktigt kunna göra de saker som de 

kunde tidigare t.ex. fysiska aktiviteter. De upplevde att de blev isolerade pga. DM vilket 

gjorde att de lät bli att berätta för andra att de hade sjukdomen. Att mäta sitt blodsocker var 

något som de upplevde att det var något att vänja sig vid (Moreira
 
& Dupas, 2006).  

 

Vuxnas upplevelser överensstämmer med barnens av att leva med DM. Detta kunde Mosnier-

Pudar et.al. (2009) påvisa i sin studie där vuxna deltagare beskrev hur det kunde vara att leva 

med typ 2- diabetes. Deltagarna uppgav att de vid diagnostillfället upplevde rädsla, ilska och 

orättvisa över att just de drabbats. I studien lyckades deltagarna ändra sin mat, många hade 

dock svårt med att engagera sig i fysiska aktiviteter. Deltagarna som fick börja med 

insulinbehandling upplevde detta som en stor förändring i livet och att den fungerade som ett 

uppvaknande. Att börja med insulininjektioner gjorde dem mera uppmärksamma på sin 

diabetes. De fick en bättre följsamhet till de råd de fick av diabetessjuksköterskan samt att de 

tog kontrollen över sitt liv med DM.  

 

I en annan studie där vuxna beskrev hur de upplevde att leva med DM framkom att de hade 

svårigheter att förändra sin livsstil. De uppgav även att de hade en rädsla för att drabbas av 

hypoglykemier. Detta påverkade deltagarna negativt och ledde till sömnsvårigheter och 

koncentrationssvårigheter. Rädsla fanns även över att deras barn skulle ärva anlagen och 

utveckla DM. Några av deltagarna upplevde att de inte kunde berätta för omgivningen att de 

hade DM för att de trodde att de skulle anses vara ohälsosamma. De flesta deltagarna i studien 

upplevde att sjuksköterskorna i primärvården var ett bra stöd och gav information, men att 

informationen ibland kunde ges för snabbt. Andra upplevde det som att läkarna inte trodde på 

att de följde behandlingen för att blodsockret inte reducerades (Pera, 2011). 
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Personers kunskaper om DM samt patientutbildning inom diabetesvård 

En studie visade att det inte fanns någon märkbar skillnad i kunskaperna om DM mellan de 

som hade DM och de som inte hade DM. Fyrtioåtta stycken av deltagarna som hade diabetes 

(N=95) gjorde som de hade fått lära sig och hanterade sin egenvård. Resultatet visade även att 

några av deltagarna ignorerade vissa delar av egenvården som t.ex. kontroll av blodsockret. 

Studien påvisade också att de behövde få återkommande kunskaper och information om DM 

för att kunna koppla samman teori och praktik (Tham, Ong, Tan, & How, 2004). Personer som 

får diagnosen DM gör dagligen ofta avgörande val, som handlar om behandlingen av sin 

sjukdom (Socialstyrelsen, 2010). Detta gör att patientutbildningen i egenvård har en 

betydande roll i diabetesvården. Det har visat sig med att personer från andra länder, som 

drabbas av DM, med fördel bör få utbildning på sitt modersmål för att uppnå en bättre 

metaboliskkontroll (Truong, et. al., 2011). 

 

Tham et al. (2004) och Otero et al. (2008) visade att diabetesundervisningen medverkade till 

att personer med DM uppdaterade sina diabeteskunskaper. Detta medförde att de gjorde 

livsstilsförändringar. En studie vars syfte var att undersöka om diabetesutbildning och 

egenvård för nydiagnostiserade personer med typ 2-diabetes hade någon effekt. Deltagarna 

fick grupputbildning och resultatet visade god effekt på viktreducering, minskad rökning, 

samt gav deltagarna en positivare inställning till DM (Davies et.al., 2008). Trots de goda 

effekterna i den studien påverkades dock inte blodsockret nämnvärt. Det är dock inte bara 

viktigt att utbildningen bedrivs utan också hur den genomförs. Det beskriver Cooper, Booth 

och Gill (2003) i en studie där fokus var att ta reda på vad patienter hade för upplevelser av 

diabetesundervisning. De fann att det var viktigt att utbildaren hade respekt, empati och var 

någon deltagarna kunde känna tillit till. Det var även viktigt att utbildaren skulle ha kunskaper 

i det den ska undervisa om. Deltagarna i denna studie beskrev även hur de upplevde det 

viktigt att få lära av andra deltagarna och att ta del av deras lärdomar och erfarenheter av DM.  

Mål för utbildning vid diabetes 

Enligt de nationella riktlinjerna för diabetesvården (Socialstyrelsen, 2010) är målen bl.a. att 

öka personens möjligheter att få en fungerande egenvård som sedan ger resultatet att personen 

får kontroll över riskfaktorer samt att kunna ha en god livskvalitet. Den utbildningen som 

personerna får ska utvärderas och följas upp för att kunna se effekterna av den, utbildningen 

kan ges antingen enskilt eller i grupp. I de nationella riktlinjerna ger socialstyrelsen 

rekommendationer att utbildning ska erbjudas i grupp både till personer med typ 1-diabetes 

och till typ 2 -diabetes. Det ger även rekommendationer om att ge undervisning i grupp till 

personer med DM som har en annan kulturell bakgrund än svensk.  

Utbildningsformer 

I SBU:s rapport om utbildning vid DM (2009) tas det upp fyra former av patientutbildning. 

Individuell utbildning, gruppbaserad utbildning, kognitivbeteendeterapi (KBT) samt 

Motivationshöjande samtal (MI). Då endast KBT kommer att ingå i resultatet, så beskrivs inte 

övriga utbildningsformer närmare i denna uppsats. 

Diabetessjuksköterskans roll och mötet med personen med DM 

Diabetessköterskan är den som personen träffar mest av vårdteamet. Den centrala rollen som 

diabetessköterskan har är att stödja och handleda personen med DM, så att denne kan 

genomföra samt hantera egenvården vid DM. De uppgifter som ingår i rollen är bl.a. att finnas 

till hands och vara behjälplig vid uppkomsten av hinder i vardagen och agera rådgivare för 

hur personen ska hantera dessa hinder. Det är därför av vikt att diabetessjuksköterskan 

införskaffar sig kunskaper om diabetessjukdomen och träffar flera personer med DM, för att 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
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kunna upprätthålla en god kompetens inom området (Sörman, 2006). Detta är viktigt för att 

diabetessjuksköterskan ska kunna delge kunskaper i egenvård vid DM samt erbjuda personen 

med DM fortlöpande utbildning samt handledning för att hjälpa personen att öka sina 

kunskaper om DM, behandling, egenvård samt omvårdnad (Berne & Sörman, 2009). Därför 

är det viktigt att diabetessjuksköterskan skaffar sig information om vilka kunskaper patienten 

har om sin sjukdom, dess omvårdnad och behandlingar. Det är helt avgörande för att 

diabetessjuksköterskan ska kunna göra en god bedömning av hur personen kommer att 

hantera sin egenvård. De personer som finns i omgivningen kring den sjuke t.ex. familjen, kan 

ses som en tillgång i vardagen. Därför är det viktigt att erbjuda närstående att medverka vid 

möten med diabetessjuksköterskan. I den praktiska egenvården har diabetessjuksköterskan till 

uppgift att testa vilka hjälpmedel som kan vara bäst för personen t.ex. vid glukosmätning och 

insulingivning. Därför är det av vikt att diabetessjuksköterska är uppdaterad med kunskap om 

hur olika produkter används och fungerar för att kunna ge förslag på vilka 

behandlingsalternativ och för att kunna föra en diskussion med personen om vad de upplever 

vara den bästa medicinska behandlingsformen för att sedan diskutera alternativen med den 

patientansvariga läkaren. Ett gott samarbete mellan diabetessjuksköterskan och en dietist är 

optimalt. Detta är till god hjälp att öka förståelsen hos personerna med DM om kostens 

betydelse för diabetessjukdomen och stöd samt uppmuntran kan ges av 

diabetessjuksköterskan (Sörman, 2006).  

Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

Kognitivbeteendeterapi (KBT) är en terapimetod som har lång erfarenhet inom olika 

vårdområden. Terapin innehåller olika teorier om människors reaktioner och beteenden i livet. 

Terapin är en sammanfogning av beteendeterapi och kognitivterapi, vilket gör KBT till ett 

samlingsnamn för olika teorier och tekniker som har grunder i inlärningsteori samt i kognitiv 

terapi. Syftet med metoden är att ändra beteenden hos personen som inte är bra för dennes 

hälsa. Metoden kan användas individuellt eller i grupp. Utförandet av KBT är en kortvarig 

behandlingsform som ofta är interventioner på 60 min/pass där terapeut och personen möts i 

den miljön som är lämplig. Både terapeut och personen förväntas vara aktiva. Terapeutens 

uppgift är att identifiera kunskaper samt information om personens tillstånd och problem. För 

att sedan arbeta med att utvärdera hur problemen uppkommer att sedan sätta upp mål för hur 

detta kan undvikas. Terapeuten använder sedan metoden till att undervisa och öka förståelsen 

hos personen (Kåver, 2006). 

 

KBT har i praktiken visat sig positiv i gruppsammanhang med videoåterkoppling och har gett 

utbildarna av KBT motivering till att använda metoden samt att ta fram upplägg på 

mötestillfällen. KBT kan bl.a. användas för att personer med DM själva ska kunna ta mera 

kontroll över sitt eget liv (Aschim, Lundevall, Martinsen & Fricg, 2011). KBT har visat sig 

kunna används inom olika delar i hälso- sjukvården, t.ex. kopplas KBT ofta samman med 

psykiska sjukdomstillstånd. Det ses bl.a. i en studie av King et al. (2011) undersöktes om 

KBT kunde användas till att hjälpa personer med sjukdomar med ångestsymtom. I studien 

framkom det att metoden hjälpte deltagarna att hantera panik samt de situationer där panik 

utlöstes. KBT kan med gott resultat användas i vård av personer som har akut depression, 

beskriver Driessen och Hollon (2010) som menar att KBT kan användas som ett gott 

komplement till medicinering. KBT kan även användas i moderna forum så som internet 

(Buhrman, Nilsson-Ihrfeldt, Jannert, Ström, & Andersson, 2011).   
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PROBLEMFORMULERING 

Utbildning som baserats på KBT har inom flera vårdområden visat sig vara en effektiv metod 

för att få personen att kunna leva med sin sjukdom, bl.a. genom att klara av att göra 

förändringar i sin livsstil (King et al., 2011; Buhrman, Nilsson-Ihrfeldt, Jannert, Ström, & 

Andersson, 2011; Driessen & Hollon, 2010). Personer som drabbas av DM måste göra 

livsstilsförändringar för att uppnå metabol kontroll för att kunna ha en god harmoni mellan 

sjukdomen och det vardagliga livet. Diabetessjuksköterskans ansvar är att stötta och 

informera samt att hjälpa personen med DM att genomföra de förändringar som blir 

nödvändiga. Då KBT-baserad undervisning har visat sig vara effektivt i samband med andra 

sjukdomstillstånd är det av vikt att undersöka vilka/vilken effekt/effekter KBT-baserad 

undervisning kan ha hos personer med DM. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva effekterna av KBT-baserad undervisning inom 

diabetesvården. 

METOD 

Design och Metodval 

Denna studie genomfördes som en forskningsöversikt. Metoden valdes för att det är angeläget 

att ta del av det kunskapsunderlag som finns tillgängligt.  

Forsberg och Wengström (2008) menar att avsikten med att genomföra en forskningsöversikt 

är att sammanställa den kunskap som redan finns inom ett visst område. Efter insamling av 

relevant forskning ska studierna granskas där likheter och skillnader identifieras. Kriterier för 

en forskningsöversikt är att den skall ha specifika frågor eller problem. Det ska även finnas 

urvalskriterier för både inklusions- och exklusionskriterier för att finna den litteratur som är 

relevant för studien (Polit & Beck, 2008).  

Urval 

Urvalskriterier för denna litteraturstudie var att vetenskapliga artiklar som ligger till grund för 

denna litteraturstudies resultat söktes i databaserna PubMed, SveMed+ och Eric. MESH 

termerna som användes var; Cognitive Therapy, Diabets Mellitus, Efficiency, Self Care, 

Mental processes, Consensus, Depression, Anxiety Disorders, Affect, Quality of life, Blood 

glucose self-monitoring, access to information och patients education.  Andra sökord som 

användes i olika kombinationer var; effects, Metabolic control, HbA1c och Diabetes care. 

Sökning i databasen CINAHL används CINAHL headings såsom Patient Education och 

Cognitive Therapy. Andra sökord som användes var CBT, Care, HbA1c, cognitive behavioral 

therapy, intervention, Blood glucose self-monitoring, Psychological treatment, Psychological 

Therapeutics, Coping, Behavioural medicine interventions och Cognitive-behavioural 

interventions. 

Inklusionskriterier var att artiklarna var publicerade på svenska och engelska mellan åren 

2001-2012. De skulle även vara vetenskapligt granskade och fått tillstånd av etisk kommitté.   
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Tillvägagångssätt  

Sökningen genomfördes 2012-10-09 - 2013-03-01 (se sökstrategi bilaga I). Artikelurvalet 

genomfördes i tre steg enligt Polit och Beck (2008) där det första steget var att först läsa titeln 

för att avgöra om den anses vara relevant för studiens syfte och stämmer överens med angivna 

inklusionskriterier. De vetenskapliga artiklar som upplevdes relevanta gick vidare till steg två. 

I det andra steget lästes abstraktet om abstraktet var relevant och besvarade föreliggande 

litteraturstudiens syfte och frågeställning användes steg tre. I det sista och tredje steget lästes 

artiklarna i sin helhet.  De artiklar som besvarade studiens syfte inkluderades i resultatet. 

Sammanlagt var det 13 vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte och ingår i 

studiens resultat, (se bilaga II).    

Databearbetning/analys 

Artiklarna som ingick i resultatet granskades utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet avseende studier med 

kvantitativ samt kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Kvalitetsbedömningen enligt denna mall 

resulterade i Hög = I, Medel = II och Låg = III (Se bilaga III). 

De huvudfynd som hittades i artiklarnas resultat delades in i grupper: Glykemisk 

kontroll/HbA1c, Depression, Livskvalitet och Egenvård. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Etiska aspekter skall beaktas i utförandet av forskningsöversikt. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) ska inte förfalskning och kopiering förekomma i en forskningsöversikt. 

Detta har författaren till denna studie efter bästa förmåga försökt att förhindra. Författaren har 

även efter bästa förmåga behandlat artiklarna objektivt. Valda artiklar har behandlats och 

redovisats sanningsenligt och utan att förvrängas. Studiens artiklar är redan granskade och 

godkända av forskningsetisk kommitté innan publicering i de vetenskapliga tidskrifterna. 

RESULTAT 

I resultatet presenteras huvudfynden under valda rubriker: Glykemisk kontroll/HbA1c, 

Depression, Livskvalitet och Egenvård. 

KBT:s påverkan på glykemisk kontroll (HbA1c) 

Det framkom i flera studier att KBT gav en förbättring av HbA1c hos personer med diabetes 

typ 1 och typ 2 (Ridge et al., 2012; Weinger et al., 2011; Lamers, et al., 2011; Amsberg, et al., 

2009; Ismail, et al., 2008; Van der Ven, et al., 2005; Karlsen et al., 2004; Snoek, et al., 2001).  

 

 

I likhet med detta visade De Greef, Deforche, Tudor-Locke och De Bourdeudhij (2010) att 

HbA1c påverkades positivt av att personer med diabetes erhöll KBT.  

 

Dock visade deras resultat även att sänkningen av HbA1c varade en kortare tid för att sedan 

successivt stiga igen. 
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I motsats till de studier som påvisade positiv förbättring av HbA1c så visade några studiers 

resultat att KBT inte hade någon större påverkan på den glykemiska kontrollen (Van 

Bastelaar, Pouwer, Riper, Snoek, 2011; Snoek, et al., 2001). 

 

Van der Ven et al. (2005) genomförde en RCT- studie vars syfte var att undersöka om 

gruppbaserad KBT kunde ha effekter på glykemisk kontroll, egenvård och välbefinnande hos 

personer med typ 1-diabetes som hade otillfredsställande metabol kontroll.  Deltagarna 

delades in i två grupper, en kontrollgrupp med Blood glucose awareness training (BGAT) 

(n=43) och en grupp med Cognitive Behavioural Group Training (CBGT) (n=45). Studien 

hade uppföljning efter tre och sex månader. I interventionsgruppen genomfördes 

interventionerna i grupp och varade i sex veckor. Studieresultatet visade att det fanns 

skillnader mellan grupperna och det observerades en sänkning av HbA1C i 

interventionsgruppen. Däremot kunde Snoek et al. (2008) inte påvisa någon signifikant 

skillnad i HbA1C efter KBT interventioner som interventionsgruppen genomgick med den 

kontrollgruppen som fick genomgå BGAT. Studien pågick under ett år med uppföljning vid 

tre, sex och 12 månader. Deltagarna (n=107) i studien delades in i en grupp som fick KBT-

baserade interventioner (n=45) och en grupp som fick BGAT (n=41). Själva KBT 

interventionerna var ledda av forskarteamet och deltagarna fick genomgå totalt sex stycken 

sessioner på lika många veckor i grupp.   

 

Weinger et al. (2011) genomförde en RCT- studie som syftade till att undersöka om 

effektiviteten/effekten av KBT kunde påverka den glykemiska kontrollen på lång sikt hos 

personer med dålig glykemisk kontroll. I studien ingick deltagare (n=222) som hade typ1- 

(n=110) diabetes och typ 2-diabetes (n=112).  Deltagarna i studien delades först in i grupp 

efter vilken typ av diabetes de hade, och därefter till antingen ett individuellt eller ett 

grupprogram. I dessa grupper fick de likvärdig undervisning om kost, fysisk aktivitet, 

läkemedelshantering och blodsockermätning. Efter detta randomiserades deltagarna 

ytterligare till tre olika grupper. Den första gruppen (n=74) erhöll ett strukturerat gruppbaserat 

utbildningsprogram som innehöll KBT för att förändra deltagarnas egenvårdsbeteende med 5 

sessioner under 6 veckor som leddes av en utbildare. Den andra gruppen (n =75) genomgick 

ett ordinärt utbildningsprogram med 5 sessioner under 6 veckor och leddes av en utbildare. 

Den tredje gruppen (n =73) fick obegränsad individuell diabetesundervisning i sex månader 

som leddes utav sjuksköterskor och dietister. En uppföljning av deltagarna skedde efter tre, 

sex och 12 månader. Resultatet av studien visade att alla grupper förbättrades sitt HbA1c och 

gruppen som erhållit KBT fick största effekten på glykemiska kontrollen. 

 

Amsberg et.al. (2009) genomförde en RCT- studie vars syfte var att undersöka om KBT-

baserat stöd påverkar HbA1c, egenvård och psykosociala faktorer hos personer med 

otillfredsställande metabol kontroll. Deltagarna delades in i två grupper, interventionsgruppen 

som erhöll KBT (n=32) och kontrollgruppen (n=37) som inte fick någon intervention. Båda 

grupperna fortsatte under studien med sin sedvanliga diabetesuppföljning. KBT sessionerna 

var ledda av en sjuksköterska som var specialiserad inom diabetesvård samt en psykolog som 

var utbildad i KBT. Deltagarna i interventionsgruppen delades in i grupper med fyra- sex 

deltagare i varje grupp. Utfallsmåtten HbA1c, egenvården och psykologiska faktorerna följdes 

upp under 48 veckor vilket var studiens längd. Resultatet visade att HbA1c sänktes signifikant 

i interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. Detta styrks även av Karlsen, Idsoe, 

Dirdal, Hanestad Rokne och Bru (2004) som i en RCT- studie med syftet att undersöka om 

medverkan i gruppbaserat rådgivningsprogram kunde reducera diabetesrelaterad stress, 

förbättra coping och livskvalitet samt uppnå en god glykemisk kontroll. Deltagarna delades in 

i en interventionsgrupp (n=31) som erhöll KBT och en kontrollgrupp (n=32) med sedvanlig 
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vård. Deltagarna följdes upp efter sex månader. Resultatet visade en förbättring av HbA1c då 

deltagarna erhöll KBT i grupp.  

 

Lamers et.al (2011) RCT- studie, hade till syfte att studera effekten hur sjuksköterskeledda 

minimala psykologiska interventionsbaserade på KBT och egenvårds principer för personer 

med depressiva symtom kan för bättra livskvalitet och glykemisk kontroll hos äldre personer 

med diabetes typ 2. Deltarare i studien var äldre personer med diabetes typ 2 samt depressiva 

symtom (n=208). Deltagarna delades in en interventionsgrupp (n=105) som erhöll sin vård 

hemma samt att deltagarna fick delta i fyra stycken en timmes sjuksköterskeledda KBT 

baserad interventioner.  Detta till skillnad från kontrollgruppen (n=103) som erhöll sedvanlig 

diabetesvård efter riktlinjer för personer med typ 2 diabetes. Resultatet visade i studien att 

KBT hade en sänkande effekt på HbA1c. 

 

De Greef et al. (2010) gjorde en RCT- studie som hade till syfte att studera fördelen av att 

använda en pedometer och samtidigt en gruppbaserad KBT för att främja fysisk aktivitet för 

patienter med typ 2 diabetes. Deltagarna delades in i grupper en kontrollgrupp (n =21) som 

fick den vanliga vården från en endokrinolog, en session om typ 2 diabetes samt om 

fysiskaktivitet. Den andra gruppen erhöll KBT (n =20). Resultatet visade att den fysiska 

aktiviteten ökade med hjälp av KBT. Resultatet kunde dock inte se någon signifikant skillnad 

gällande deltagarnas BMI, vikt, blodtryck, kolesterol eller HbA1c vid uppföljningarna. Det 

fanns dock en signifikant sänkning av Hba1c i både kontrollgruppen gruppen med KBT efter 

12 veckor. Dock visade uppföljningen vid 12 månader att det fanns en ökning av HbA1c 

värdet och ökningen observerades i den gruppen som fick KBT. 

 

KBT tillsammans med MI sänker HbA1c 

Några studier påvisade att när personer med diabetes erhöll både KBT och MI (Motivational 

enhancement therapy) hade det positiva effekter på HbA1c. Ismail et al. (2008) genomförde 

en RCT- studie som pågick under ett år, med syftet att undersöka om KBT och MI 

tillsammans var mera effektiv än vanlig vård för att förbättra den glykemiska kontrollen hos 

personer med typ 1- diabetes. Deltagarna delades in i tre grupper, en grupp som fick genomgå 

MI (n=106) vid fyra sessioner under två månader. Den andra gruppen (n=117) fick både KBT 

och MI vid 12 sessioner under sex månader. Den tredje gruppen och sista gruppen fick 

sedvanlig diabetes vård (n=121). Alla tre grupperna fortsatte med sin vanliga diabetesvård 

som bestod i att vårda enligt riktlinjerna för HbA1c. Resultatet visade att de deltagare som 

erhöll både KBT och MI samtidigt gav positiv effekt på HbA1c.  

 

I motsats till ovanstående studie såg Ridge et al. (2012) ingen signifikant skillnad gällande 

HbA1c då deltagarna erhållit KBT och MI. Studien var en longitudinell med uppföljning två, 

tre och fyra år efter interventionen. Deltagarna delades in i tre grupper, en kontrollgrupp som 

fick sedvanlig vård (n=121), en grupp som fick MI vid fyra tillfällen (n =117) och en grupp 

som fick KBT utbildning åtta tillfällen och MI vid fyra tillfällen. Alla interventions leddes av 

sjuksköterska. 

KBT:s påverkan på diabetesrelaterad oro och depression 

Flera studier påvisade att KBT minskade depressioner hos personer med diabetes (Van 

Bastelaar, Pouwer, Cuijpes, Riper, Snoek., 2012; Van Bastelaar, Pouwer, Riper, Snoek, 2011; 

Lamers, Jonkers, Hans Bosma, Knottnerus, Van Eijk, 2011; Van Bastelaar et.al., 2011; Van der 

Ven et al., 2005; Amsberg et al., 2009).  
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Bland annat kunde Snoek et al. (2001) påvisa vid sex månaders uppföljning, att KBT 

minskade deltagarnas diabetesrelaterad känslomässiga oro.  

 

Vidare visade en annan studie, Snoek et al. (2008) att KBT hade positiva effekter hos de 

personer med diabetes som även drabbats av depression. I den studien fick deltagarna 

medverka antingen i en grupp med KBT interventioner eller i en grupp med BGAT (Blood 

glucose awareness), men det fanns ingen signifikant skillnad i reduceringen av depression 

mellan grupperna i diabetesrelaterad oro. Det observerades färre depressionssymtom i båda 

grupperna. Även Van der Ven et al. (2005) har resultat som visade på att KBT minskade 

risken för att personerna med DM skulle bli kliniskt deprimerade efter att deltagarna erhållit 

KBT. Detta var även något som Amsberg et.al. (2009) kom fram till att det generellt sett 

signifikanta förbättringar gällande DM relaterade oro, orolighet och depression hos de 

deltagare som erhöll KBT.   

 

Van Bastelaar et al. (2011) genomförde en RCT-studie som hade till syfte att utvärdera 

effektiviteten av Web-baserad KBT för depressionsbehandling av vuxna personer med typ 1 

eller typ 2 -diabetes. Denna studie hade två uppföljningar; en vid tre månader och en vid sex 

månader. Deltagarna (n= 255) delades in i en interventionsgrupp (n=125) och en grupp som 

var väntelista/kontrollgrupp (n=130). De som ingick i interventions grupp genomgick 

sessionerna individuellt. Resultatet visade att WEB-baserad KBT var effektiv att reducera 

depressiva symtom, diabetesspecifik emotionell stress. Dock visades ingen direkt verkan på 

glykemisk kontrollen hos deltagarna. Samma forskargrupp som ovan gjorde ytterligare en 

studie där syftet var att undersöka om effektiviteten med web-baserad KBT riktad till personer 

med DM typ 1 och typ 2 skiljer sig för patienter med eller utan depression (Van Bastelaar et 

al., 2012). Studien visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i reduceringen av 

depressiva symtom för den grupp som erhöll KBT och kontrollgruppen för patienter med eller 

utan depression. Resultatet var liknande för dem som hade ett ångesttillstånd. Detta var dock 

inte heller en signifikant effektförändring. För de som hade en förhöjd diabetesrelaterad oro 

gav behandlingen en signifikant förändringseffekt på depressiva symtom.  Inte heller Ismail et 

al. (2008) kunde konstatera att KBT-baserade interventioner påverkade deltagarnas 

depressions symtom.  

 

KBT:s påverkan på livskvalitet och egenvård 

Studier visar att KBT hade påverkan på livskvaliteten hos personer med DM (Amsberg et.al., 

2009; Weinger et al., 2011; Lamers et al., 2011; Snoek et.al., 2001) 

 

Amsberg et.al. (2009) kunde påvisa att det generellt fanns signifikanta förändringar i ökande 

av välbefinnande hos de personer som fick KBT-baserade interventioner. I resultatet av RCT- 

studien som genomfördes av Weinger et al. (2011) påvisades att det fanns en skillnad i hur de 

skattade sin livskvalitet efter att deltagarna erhållit KBT. Resultaten visade även att den 

skattade livskvaliteten skiljde sig åt mellan de som hade typ 1 och typ 2- diabetes. De 

personer som hade typ 2-diabetes skattade sin livskvalitet högre än de som har typ 1- diabetes. 

Liknade resultat kom Lamers et al. (2011) fram till då deras resultat påvisade att KBT hade en 

effekt på livskvalitet, symtomen på stress och emotionell stress. Dock kom Snoek et al. (2001) 

fram till att livskvaliteten inte förbättrades generellt, men KBT visade sig vara bra för att 

bevara det emotionella välbefinnandet. 

 

Resultaten i studierna av Amsberg et al. (2009) och Van der Ven et al. (2005) visade att KBT 

förbättrade egenvården gällande hur personerna med DM anpassade sin insulinordination och 
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hur de följde kostrekommendationer samt förbättrande beteendet gällande att mäta 

blodsocker. Van der Ven et al., (2005) påvisade förändringar i egenvården när det gällde 

deltagarnas insulinhantering samt en förbättring av deras förhållningssätt till 

rekommendationer om kost och mäta blodsocker.  Amsberg et.al. (2009) observerade att vid 

åtta veckor och vid 12 veckor fanns signifikanta skillnader mellan grupperna i studien när det 

gällde blodsockermätningar och det var i den gruppen som erhållit KBT som den största 

skillnaden sågs. Även Snoek et al. (2001) observerade att egenvården gällande 

blodsockermätning, fysik aktivitet och rekommendationer kring kost förbättrades av KBT.  I 

Snoek et al. (2008), observerades att diabetesspecifik egenvårdsbeteende ökade i upp till 12 

månader efter programmet, i båda studiegrupperna. Van der Ven et al. (2005) kom också fram 

till att KBT förbättrade deltagarnas egenvårdsbeteende. Däremot visade en annan studie att 

KBT inte gav någon effekt alls på egenvården i antal blodsockermätningar eller 

egenvårdsbeteende (Weinger et al., 2011). 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Design och metodval  

Författaren till studien valde att utföra en forskningsöversikt för att undersköka vad som fanns 

dokumenterat om det valda området. Forskningsöversikt är då en optimal metod för att för att 

få en överblick kring vilken kunskap som redan finns inom ett område (Forsberg & 

Wengström, 2008). Författaren upplevde metoden som bra, för att denne fick en helhetsbild 

över området. Det var svårt att finna ut just de optimala sökorden som kunde ge flest 

sökresultat på relevanta vetenskapliga artiklar som besvarade inkluderingskriterierna och som 

kunde besvara studiens syfte. 

Genomförande/datainsamling, Urval 

Datainsamlingen är en av studiens styrkor då den är gedigen, detta för att författaren ville få 

med flertalet, för studien, relevanta artiklar. Själva urvalet utfördes med hjälp av olika sökord 

i kombination med kognitivbeteendeterapi (KBT). Vissa sökordskombinationer gav inga 

resultat medan andra kombinationer gav gott resultat. Dock var det så att i flera 

sökningsresultat återkom ofta samma artiklar. När sökningarna utfördes upptäcktes nya 

sökord även dessa söktes med på samma sätt som ovan. Många sökord kan ge ett gott 

sökresultat, men trots flertalet sökningar med sökord i olika kombinationer har författaren 

upplevt att det varit svårt att finna relevanta vetenskapliga artiklar som svarade på studiens 

syfte. Detta kan bero på att det är ett ämne som det inte dokumenterats så mycket om. 

Möjligen kan studien ha varit behjälplig med att andra sökord och sökstrategier används för 

att på detta sätt erhålla fler artiklar. Vidare kanske sökningen skulle ha skett i andra databaser 

än vad som gjorts i föreliggande studie. Dock anser författaren att databaserna som använts är 

adekvata då de innefattar både medicinska och omvårdnadsstudier. De artiklar som 

inkluderades i var totalt 13 stycken. Av dessa var en artikel från Sverige, tre från USA, en från 

Storbritannien, en från Norge och sju från Nederländerna. Detta gjorde att spridningen var 

relativt bra och de länder som studierna var genomförda i kan anses som likvärdiga Sverige.  

 

Dataanalys 

Tillvägagångssättet att utföra en forskningsöversikt innebär att artiklarna som fanns genom 

sökningarna fick genomgå tre steg (Polit & Beck, 2008). Tillvägagångssättet anser författaren 
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som bra då urvalsprocessen blev mera tydlig och artiklar som inte passade för denna studies 

syfte kunde exkluderas i steg två dvs. vid genomläsningen av abstraktet. För att underlätta 

resultatredovisningen och få en helhetsbild av artiklarnas resultat, kategoriserades 

huvudfynden i fyra grupper. Författaren upplevde att detta var till hjälp för tydliggöra 

resultatet. Detta menar författaren ger studien en styrka. Dock finns möjligheten att mera 

erfarna forskare skulle ha identifierat flera kategorier och resultatredovisningen sett 

annorlunda ut, vilket författaren tycker är bra. 

 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Svagheter i studien är att resultatet bygger på 13 artiklar vilket kan räknas som ett tunt 

underlag och inte helt representera den helhet som det kanske skulle ha gjort med flera 

studier. Dock menar författaren att det antalet studier inte bör vara det mest relevanta utan det 

är innehållet i artiklarna som presenteras i resultatredovisningen som är viktigast. Då 

författaren är ovan vid sökstrategier är det möjligt att detta har påverkat antalet artiklar och 

möjligen skulle syfte och frågeställning ha vidgats genom att söka studier på ett bredare 

område t.ex. psykologiskt stöd i patientutbildning. Kanske även urvalskriterierna skulle ha 

ändrats. Det kan även vara så att sökningen skulle ha gjorts smalare för att hitta fler relevanta 

studier. I sökningen var det trots allt många artiklar som uppkom vid sökningen men sedan i 

steg två i tillvägagångssättet exkluderades. 

 

Då artiklarna har klassificering och värderats enligt Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag modifierad efter Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011) (se bilaga 

III) finns det risk för feltolkning av typning och gradering av kvalitetsnivå, då författaren till 

studien inte tidigare hade erfarenheter av denna.  

 

Författaren till denna studie har inte engelska som modersmål där av kan feltolkningar ha 

uppkommit. I ett steg för att motverka detta har artiklarna lästs igenom flera gånger och 

lexikon använts vid behov. 

 

Giltighet och tillförlitlighet 

Med giltighet menas sanningshalten av resultatet samt att det som avsetts undersökas också är 

det som undersökts (Polit & Beck 2008). Författaren till studien anser att studien fyller det 

syftet som den har. Alla resultat av artiklarnas studier har noggrant analyserats och beskrivits 

utan att medvetet förvanskats. 

Överförbarhet 

Om ett resultat anses överförbart på andra grupper och inte enbart gäller för aktuell 

undersökning ökar även tillförlitligheten (Ploit & Beck, 2008). För att beskriva detta tydligt 

har författaren gjort en söktabell och en matris över de artiklar som ingår i resultatet. Polit och 

Beck (2008) beskriver att en systematisk sökning och bearbetning av artiklarna leder till ökad 

validitet och reliabilitet, vilket ökar överförbarheten av ett forskningsresultat. Författaren till 

denna studie anser att studien har validitet och reliabilitet för att en systematisk god 

genomförd sökning och analys har genomförts och det med för att resultaten av denna studie 

kan vara överförbart till andra typer av DM än typ 1 och typ 2. 
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Resultatdiskussion  

KBT:s påverkan på glykemisk kontroll (HbA1c) 

Resultatet i denna forskningsöversikt visade att KBT- baserad undervisning kan ge goda 

effekter på HbA1c både vid typ 1 och typ 2-diabetes (Ridge et al., 2012; Weinger et al., 

2011; Lamers et al., 2009; Amsberg et.al., 2009; Ismail et al., 2008; Van der Ven et al., 

2005; Karlsen et al.2004; Snoek et.al, 2001). Uppsatsförfattaren menar att det är positivt att 

i vissa fall hade KBT- baserad undervisning en god effekt på sänkning av HbA1c. Dock 

verkar det som att sänkning av HbA1c endast varade en kortare tid för att sedan åter stiga. 

Samtidig fanns det studier där resultatet påvisade att KBT interventioner på lång sikt kunde 

vara till hjälp för de personer som hade dålig glykemisk kontroll. Om personen har dålig 

metabol kontroll kan detta leda till att personen drabbas av hyperglykemi vilket leder till ökad 

risk för diabetesrelaterade komplikationer om detta inte åtgärdas (Agardh, 2009) och det 

övergripande målet för behandling enligt Socialstyrelsen (2010) är b.la. att förhindra akuta 

komplikationer som hypoglykemi samt långsiktiga komplikationer. Och för att uppnå detta 

mål behövs det en god metabol kontroll och detta innebär b.la att sänka blodsocker nivå. Detta 

har KBT, enligt studier goda effekter på, då menar uppsatsens författare att eftersom KBT har 

visat sig ge en positiv effekt på den metabola kontrollen så borde det ses över att integrera 

KBT-baserad undervisning i den traditionella. Då KBT ses som en behandlingsform som är en 

kortvarig metod (Kåver, 2006) menar uppsatsförfattaren att det bör finnas en behandlingsplan 

som bygger på att patienterna kallas för nya träffar med KBT -undervisningen efter en viss 

tid. I annat fall bör en diskussion om vinsten med KBT-baserad undervisning föras inom 

diabetesvården. 

Att få undervisning på personens eget modersmål kan uppnå en bättre metabolisk kontroll 

(Truong et al., 2011). Även i de nationella riktlinjerna för diabetesvården (Socialstyrelsen, 

2010) finns det rekommendationer om att undervisning med fördel kan genomföras på olika 

språk. Därför menar uppsatsförfattaren att det bör utredas vilket språk som kan vara optimalt 

att utföra KBT- baseradse interventionerna på.  

KBT:s påverkan på DM relaterad oro och depression 

I resultatet i denna forskningsöversikt visade att KBT- baserad undervisning ger effekt på 

depressioner hos personer med DM (Van Bastelaar, Pouwer, Cuijpes, Riper, Snoek., 2012; 

Van Bastelaar, Pouwer, Riper, Snoek, 2011; Lamers, Jonkers, Hans Bosma, Knottnerus, Van 

Eijk, 2011; Van Bastelaar et al., 2011; Van der Ven et al., 2005). Uppsatsförfattaren anser att 

det är positivt att KBT- baserad undervisning kan underlätta för personer med DM som 

drabbas utav psykiatriska tillstånd. Studier visar med positivism att KBT ger effekt att 

reducera depressiva symtom, diabetesspecifik emotionell stress, diabetesrelaterad 

känslomässig orolighet samt för de som redan drabbats av depression. Samt att metoden 

kunde hindra personer från att bli klinisk deprimerade. Detta är positivt menar 

uppsatsförfattaren att kunna hjälpa personer som drabbas utav en livslång diagnos. För dem är 

det av vikt att landa rätt i livet igen. Det kan vara besvärligt nog att få en diagnos, men om 

personen samtidigt har en depression eller befinner sig i riskzonen att utveckla depression, 

som kan medföra att denne inte orkar ta tag i sin DM kan i sin tur ge oönskade effekter på 

t.ex. metabol kontroll. Därför anser uppsatsförfattaren att det bör finnas en diskussion kring 

hur KBT-baserad undervisning kan utvecklas och möjligheten att som person med DM får 

delta i träffar med KBT. Dock fanns det studier som påvisade att trots interventioner med 

KBT, så förekom inte någon reducering av diabetesrelaterad oro, men att symtomen kunde 
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lindras. Samt fanns även studier som påvisade att KBT- baserad undervisning inte gav någon 

effekt alls på depressiva symtom. Uppsatsförfattaren menar på att trots att det finns studier 

som påvisar att KBT inte ger fullgod effekt är det ändå av vikt att diskutera genomförandet av 

KBT- baserad undervisning, då det kan ge effekt på depression och oro, om ändå ringa. 

KBT:s påverkan på livskvalitet och egenvård 

Resultatet i denna forskningsöversikt visade att KBT- baserad undervisning har effekt på 

livskvaliteten hos personer med DM (Amsberg et.al., 2009; Weinger, et al., 2011; Lamers et 

al., 2011; Snoek et.al., 2001). 

 

När en person får diagnosen DM upplever de generell rädsla inför sjukdomen men även för 

att drabbas av hypoglykemi samt ilska över att ha drabbats (Mosnier-Pudar et al., 2009; Pera, 

2011). Samt så gör personer med DM dagligen flertalet val som handlar om behandling av 

sjukdomen (Socialstyrelsen, 2010). Detta, i kombination med att syftet med KBT, är att ändra 

beteenden hos personen som inte är bra för dennes hälsa (Kåver, 2006) gör att 

uppsatsförfattaren menar på att det är positivt att flera studier i föreliggande studie påvisade 

att KBT- baserad undervisning ökade välbefinnandet och ger effekt på stressymptom och 

emotionell stress. Uppsatsförfattaren menar därför att det är bra att använda KBT-baserad 

undervisning i samband med fastställandet av diagnosen för att på ett tidigt stadium motverka 

emotionell stress och öka deras livskvalitet. Detta kan leda till att de lättare kan göra de 

livsstilsförändringar som egenvården kräver. Detta kan styrkas av att resultatet i denna 

forskningsöversikt visade att KBT- baserad undervisning har effekt på egenvården hos 

personer med DM (Van der Ven et al., 2005; Amsberg et.al., 2009; Weinger, et al., 2011; 

Lamers et al., 2011; Snoek et.al., 2001). Uppsatsförfattaren menar att om KBT kan ge en 

sådan god effekt på egenvården för personer med DM, bör det diskuteras hur vida KBT- 

baserade undervisning ska utvecklas i den traditionella undervisningen. Personer med DM 

både med typ 1 och typ 2 behöver stöd från vårdpersonal (Allgot, 2013). Det fanns studier där 

det beskrevs att de upplevde sjuksköterskorna i primärvården som ett bra stöd (Pera, 2011). 

Enligt Sörman (2006) är diabetessjuksköterskan den i vårdteamet som träffar personen med 

MD mest. Diabetessjuksköterskan är en viktig del i personens liv då de finns där med råd och 

stöd. Därför menar uppsatsförfattaren på att det är av vikt att diabetessjuksköterskornas 

kunnande kring KBT för att de ska kunna hjälpa personen att uppnå de mål som de sätter för 

sin livskvalitet. För att KBT i studier påvisar att det kan vara till hjälp i förändringar i livsstil.  

Det kan vara svårt för personer som fått diagnosen DM att ändra sin livsstil (Pera, 2011). 

Uppsatsförfattaren anser att metoden borde kunna utgöra ett gott komplement att höja 

livskvaliteten genom att stödja personen gällande dennes livsstilsförändringar.  I motsats till 

att KBT hade god effekt fanns det andra studier som påvisade att KBT- baserad undervisning 

inte hade någon effekt alls på vare sig egenvården eller blodsockermätningar. Då 

blodsockermätning och/eller insulingivning är nödvändigt att hålla den metabola kontrollen 

under kontroll är det av vikt att få personen med DM att utföra dessa delar av egenvården 

(Måløy, 2013). Därför menar uppsatsförfattaren ändå att det är av vikt av att använda KBT-

baserad undervisning då det kan ha en påvisad effekt på personen medvetenhet om vikten att 

följa instruktioner för egenvård för att på så sätt kunna upp nå målet med metabola kontrollen. 

 

 

Barn med DM upplevde att de inte kunde göra olika fysiska aktiviteter, som de hade viljan att 

göra, efter att de fick diagnosen DM (Moreira
 
& Dupas, 2006). Den fysiska aktiviteten 

försummandes även hos de vuxna dock var det nog mer att det hade svårt att ta sig för att göra 

något fysiskt (Mosnier-Pudar et al., 2009). Fysisk aktivitet är en central del i behandlingen för 

typ 2-diabetes (Kirk et al., 2003; Sagen, 2013). Därför är det positivt att KBT fick den fysiska 
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aktiviteten att öka (De Greef et al., 2010). Dock uppvisades ingen signifikant skillnad på 

deltagarnas BMI, vikt, blodtryck, kolesterol eller HbA1c. En fråga som uppsatsförfattaren 

därmed ställer sig är: var det då gruppens sammansättning d.v.s. att deltagarna uppmuntrade 

varandra eller var det KBT som var uppmuntrade? Grupputbildning gav en god effekt på 

deltagarnas viktreducering, minskad rökning, samt gav deltagarna en positivare inställning till 

DM (Davies et al., 2008). Uppsatsförfattaren menar att möjligen kan resultatet i studien 

påverkas av att personerna som medverkar i grupperna tycker det är mer eller mindre roligt att 

träffa gruppen, vara medlem i en grupp vilket kan göra att personerna uppmuntrar varandra 

till att utföra olika moment som ingår i diabetesomvårdanden såsom t.ex. fysisk aktivitet. 

Samtidigt menar uppsatsförfattaren att det kanske är av vikt att utforma undervisningen som 

baseras på KBT individuellt. Alla kanske inte vill vara i grupp eller ha ensamma träffar. 

Slutsats 

KBT kan ha positiva effekter hos en del personer med DM gällande en förbättring av HbA1c, 

depression och livskvalitet, dock kan effekten vara kortvarig.  

Förslag till framtida forskning inom området 

Det behövs mer forskning inom detta område, effekterna av KBT i patientundervisningen vid 

diabetesvård. Fler kvalitativa studier behöver göras där patienterna själva kan beskriva deras 

upplevelse av KBT. Vidare vore det önskvärt att flera RCT- studier genomfördes där KBT 

användes fler gånger för att se om effekten blir mera långvarig. Dessa studier behöver därefter 

följas upp i longitudinella studier med kompletterande kvalitativa studier för att fånga 

personernas upplevelse.  
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          Bilaga I 
Databas och datum 

 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa  

abstrakt 

n =  

Lästa 

artiklar 

n = 

Använda i 

studien 

n = 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish  

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy  

466 47 13 13 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

Efficiency  

5 0 0 0 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

Self Care 

120 2 0 0 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

Self Care AND patients 

education  

42 0 0 0 
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Databas och datum 

 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa  

abstrakt 

n =  

Lästa 

artiklar 

n = 

Använda i 

studien 

n = 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

Self Care AND patients 

education AND 

Metabolic control. 

6 0 0 0 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus, Type 2 

AND Cognitive Therapy  

198 4 0 0 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes Mellitus, Type 

1 AND Cognitive Therapy   

90 2 0 0 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy  AND 

Mental process  

 

119 0 0 0 
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Databas och datum 

 

Sökord Antal 
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Lästa  

abstrakt 

n =  

Lästa 

artiklar 

n = 

Använda i 

studien 

n = 

 Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

consensus  

3 0 0 0 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

Depression 

198 0 0 0 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy  AND 

Anxiety disorders  

11 0 0 0 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

Affect  

31 0 0 0 
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Databas och datum 

 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa  

abstrakt 

n =  

Lästa 

artiklar 

n = 

Använda i 

studien 

n = 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

Ouality of lifetime  

87 0 0 0 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

Drive  

 

10 0 0 0 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

Blood Glucose self 

monitoring  

25 3 0 0 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

Access to information  

1 0 0 0 
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Databas och datum 

 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa  

abstrakt 

n =  

Lästa 

artiklar 

n = 

Använda i 

studien 

n = 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

HbA1c 

76 1 0 0 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Nya sökord   

Diabetes mellitus AND 

Patient Education AND 

CBT 

 

3 0 0 0 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

care 

22 0 0 0 
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Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

HbA1c 

76 0 0 0 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

cognitive behavioral 

therapy  

466 47 13 * 

SAMMA 

SOM 

FÖRSTA 

 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

CBT 

22 2 0 0 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

CBT AND intervention 

11 0 0 0 

Pubmed  

2012-10-09 

Publication date from 2001/01/01 to 

2012/12/31, Humans, English, Swedish 

Diabetes mellitus AND 

CBT AND Blood Glucose 

self monitoring  

3 0 0 0 
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        CINHAL Published Date from: 20040101-
20121231 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy  

80 1 0 0 

CINHAL Published Date from: 20040101-

20121231 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

Self Care 

18 2 0 0 

Databas och datum 

 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa  

abstrakt 

n =  

Lästa 

artiklar 

n = 

Använda i 

studien 

n = 

CINHAL Published Date from: 20040101-

20121231 

Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

Self Care AND patients 

education AND 

Metabolic control. 

2 0 0 0 

CINHAL Published Date from: 20040101-

20121231 

Diabetes mellitus, Type 2  

AND Cognitive Therapy  

36 1 1 0 

CINHAL Published Date from: 20040101 Diabetes Mellitus, Type 

1 AND Cognitive Therapy   

23 0 0 0 

CINHAL Published Date from: 20040101 Diabetes mellitus AND 

Cognitive Therapy AND 

Depression 

 

26 1 0 0 

 

 



 

29 

          Bilaga II 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

 

Resultat              Kvalitet 

Typ 

Amsberg S, Anderbro T, 

Wredling R, Lisspers J, 
Lins PE, Adamson U, 

Johansson, UB 

2009  
Sverige 

A cognitive behaviour 

therapy-based 
intervention among 

poorly controlled adult 

type 1 diabetes patients 

Syftet med studien var att 

ta reda på om KBT baserad 
interventions kan påverka 

HbA1c, egenvård och 

psykosociala faktorer hos 
personer med 

otillfredsställande metabol 

kontroll, hos personer med 
typ 1 diabetes 

Deltagarna hittades via inkludering (Klinisk diagnostiserade med typ 1 

diabetes, minst haft det 2 år, 18-65 år BMI< 30kg/m2, HbA1c>7,5%  
under det senaste året) i medicinska journaler och bekräftades via en 

telefonintervju av en diabetessjuksköterska. Alla deltagaren fick 

grundläggande diabetesutbildningsprogram samt besökte regelbundet en 
av de två diabetesklinikerna. Deltagarna randomiserades till antingen en 

grupp som fick KBT baserade gruppinterventioner under 48 veckor eller 

en kontrollgrupp.  Alla deltagarna fick mäta blodsocker under 2 
perioder av 3 dagar. Hba1c, egenvårdsbeteende och psykosociala 

faktorer mättes upp till 48 veckor. 

KBT sessionerna var ledda av en sjuksköterska som var specialiserad 
inom diabetesvård samt en psykolog som var utbildad i KBT. 

Deltagarna i interventionsgruppen delades in i grupper med fyra- sex 

deltagare i varje grupp. 

n=94  

(25) 
 

 

Resultatet visade att det fanns signifikanta 

skillnader i HbA1c, välbefinnande diabetes 
relaterad oro upprepat blodsocker mätande, 

undvikandet av hypoglykemi, upplevd stress, 

orolighet och depression och de som visade det 
största förbättrandet var den gruppen som hade 

haft KBT baserade interventions. Det 

observerades en signifikant skillnad i minskande 
hyperglykemier och det sågs i den gruppen som 

fick interventionerna. 

I 

RCT 

De Greef, Deforche, 
Tudor-Locke, De 

Bourdeudhij 

2010 
USA 

A cognitive-behavioural 
pedometer-based group 

intervention on physical 

activity and sedentary 
behaviour in individuals 

with type 2 diabetes. 

Syftet med studien var att 
studera fördelen av 

pedometer och kognitiv 

baserad grupp 
interventioner för att 

främja fysisk aktivitet för 

patienter med typ 2 
diabetes. 

Deltagarna hittades via medicinska journaler utefter inkluderings 
kriterier (< 6 månader diagnos av typ 2 diabetes, 35-75 år, behandlad 

för typ 2 diabetes, ingen psykiska eller medicinska fysiska 

begränsningar) efter att ha funnit potentiella deltagare sändes 
informations brev ut och de som var villiga att medverka fick skriva på 

ett medgivande formulär och sedan randomiserades de in i grupper en 

kontrollgrupp som fick den vanliga vården från en endokrinolog, en 
session om typ 2 diabetes samt om fysik aktivitet och en grupp som fick 

KBT-interventions i grupp. De som fick interventions fick medverka på 

5 session under 12 veckor och sedan efter 22 veckor fick de en 

påfyllnads session. 

n= 51 (10) Resultatet visade att KBT-baserade grupp 
interventioner gjorde att den fysiska aktiviteten 

ökade. Men att det fanns ingen signifikant 

skillnad på BMI, vikt, blodtryck, kolesterol eller 
HbA1c vid uppföljningarna. Men det fanns en 

signifikant sänkning av Hba1c både 

kontrollgruppen och den gruppen som fick 
interventions mellan baseline och uppföljning 

efter 12 veckor för att sedan öka till uppföljning 

efter 1 år  till de värden som fanns vid baseline. 

Och HbA1c ökade med den gruppen som fick 

interventions än i kontrollgruppen 

I 
RCT 

Ismail, K; Thomas, 
M.S;Masissi, E; Chalder, 

T; schmitdt, U; Barlett,J; 

Patel,A; Dickens, 
M.C;Creed,F; Treasure, J 

2008 

Storbritannien 

Motivational 
enhancement therapy 

with and without 

cognitive behavioural 
therapy to treat type 1 

diabetes. 

Att ta reda på om MI med 
eller utan KBT förbättrar 

glykemisk kontroll vid typ 

1 diabetes jämfört med 
vanlig vård. 

Deltagarna hittades via medicinska journaler utefter via 
inkluderingskriterier Typ 1 diabetes i två år, ålder 18-65 år, med 

återkommande dålig glykemisk kontroll 

Deltagarna delades in i tre grupper, en grupp som fick genomgå MI vid 
fyra sessioner under två månader. Den andra gruppen fick både KBT 

och MI vid 12 sessioner under sex månader. Den tredje gruppen och 

sista gruppen fick sedvanlig diabetes vård). Alla tre grupperna fortsatte 
med din vanliga diabetesvård som bestod i att vårda enligt riktlinjerna 

för HbA1c.  

n= 344 (0) Slutsatsen var att MI utfört av sjuksköterska och 
KBT är möjligt att använda för vuxna med dåligt 

kontrollerad typ 1 diabetes. Kombinerad MI och 

KBT förbättrade Hba1C på 12 månader i jämfört 
med vanlig vård. Men att enbart MI 

(Motivational enhancement therapy) inte hade 

samma effekt. 

I 
RCT 

Karlsen,B.,Idsoe,T.,Dirdal
,I.,Hanestad Rokne,B & 

Bru,E 2004 

Norge 

Effects of a group-based 
counselling programme 

on diabetes-related 

stress, coping, 
Psychological well-

binging and metabolic 

control in adults with 
type 1 or type 2 - 

diabetes. 

Syfte att undersöka om 
medverkan i gruppbaserad 

rådgivning program kan ge 

resultat att reducera 
diabetes relaterad stress, 

förbättra coping och 

livskvalitet samt att även 
uppnå glykemisk kontroll 

närmare en accepterad 

Deltagarna hittades via en annan studie som handlade om Coping vid 
diabetes. Inklusionskriterier, personer med typ 1 och typ 2-diabetes, 

ålder 25-70 år. 131 deltagarna bjöds in via brev, de som bestämde sig 

för att delta fick skriva på ett medgivande. Deltagarna randomiserades 
in i grupper en interventionsgrupp som erhöll en KBT och en 

kontrollgrupp med sedvanlig vård. Deltagarna följdes upp efter sex 

månader och 12 månader 

n= 92 (16) Resultatet visade att KBT baserad interventions i 
grupp kan påverka HbA1C samt att deltagarna 

efter interventionerna kände mera motivation till 

att reglera sin diabetes, mer tillit till 
självkontroll, mer livskvalitet, mer optimism, 

mera aktiva samt mera kunskaper om diabetes.  

Ökad förståelse för vart man ska vända sig för att 
få hjälp. Få av deltagarna rapporterade om mer 

pessimism och orolighet. 

I 
RCT 



 

30 

gräns. 

Lamers, F;Jonkers C C-

M; Hans Bosma,J; 
Knottnerus,A; Van Eijk 

Th.M, J 2011 

Nederländerna  

Treating depression in 

diabetes patients: dose a 
nurse-administered 

minimal psychological 

intervention affect 

diabetes-specific quality 

of life and glycaemic 

control? 

Att studera effekten hur 

sjuksköterskeledda 
minimala psykologiska 

interventions baserade på 

KBT och egenvårds 

principer för personer med 

depressiva symtom kan för 

bättra livskvalitet och 
glykemisk kontroll hos 

äldre personer med 

diabetes. 

Deltagarna hittades via 89 primärvårdskliniker i södra Nederländerna. 

Inklusionskriterier var personer med typ 2 diabetes ålder 60 och över 
och som inte hade behandling med antidepressiva medel för 

depressioner eller stora psykiatriska problem, nyligen haft psykiatrisk 

behandling, svåra kognitiva problem, uppskrivna på väntelista, förlorat 

en maka/make för 3 månader sedan och skulle vara kunniga i det 

nederländska språket. Deltagarna delades in en interventionsgrupp som 

erhöll sin vård hemma samt att deltagarna fick delta i fyra stycken en 
timmes sjuksköterskeledda KBT baserad interventioner och 

kontrollgrupp som erhöll sedvanlig diabetesvård efter riktlinjer för 

personer med typ 2 diabetes. Uppföljning 1 vecka, 3 månader och vid 9 
månader 

n= 208 

(36) 

Resultatet visade att KBT-baserade interventions 

kunde ha en effekt på livskvalitet, symtomstress 
och emotionell stress.  

 

I 

RCT 

Ridge,K;Bartlett,J;Cheah,

Y;Thomas,S;Smith-

Lawrence,G, Winkley,K; 
Ismail,K 

2012 USA 

Do the effects of 

psychological 

treatments on improving 
Glycemic control in 

typ1 diabetes persist 

over time? A-long time 
follow-up of a 

randomized controlled 

trial 

Att studera om MET 

(Motivational 

enhancement) och KBT 
hade längre effektivitet än 

vanlig diabetesvård att 

förbättra glykemisk 
kontroll hos vuxna med typ 

1 diabetes med kontroller 

2, 3, 4 år efter 
randomiseringen. 

Studerandes även om MET 

ensam ooh vanlig vård 
kunde hålla effekt. 

Studien var en longitudinell med uppföljning två, tre och fyra år efter 

interventionen. Deltagarna delades in i tre grupper, en kontrollgrupp 

som fick sedvanlig vård, en grupp som fick MI vid fyra tillfällen och en 
grupp som fick KBT utbildning åtta tillfällen och MI vid fyra tillfällen. 

Alla interventions leddes av sjuksköterska. 

 

n=334 

(84) 

Resultatet visade att HBa1c var lägre för den 

som kontrollerades vid 2,3, 4 år för dem som 

hade haft MET och KBT än de som bara hade 
haft vanlig diabetes vård. Men det fanns ingen 

signifikant skillnad. 

I 

RCT 

Snoek, F.J; van der Ven, 

N.C:W;Lubach, C.H.C; 
Chatrou, M; Adér, H.J; 

Heine, R.J; Jacobson, 

A.M 
2001 

Nederländerna 

Effects of cognitive-

behavioural group 
training (CBGT) in 

adult patients with 

poorly controlled 
insulin-dependent (typ 

1) diabetes: a pilot study 

Att undersöka hur KBT 

kan göra att personer 
hanterar att leva med 

diabetes. 

Studien sökte svar på 3 
frågor: är CBGT rimlig 

och uppskattat av 

deltagarna? Är CBGT 
effektiv att förbättra 

glykemisk kontroll medan 

bevarar/förbättrar 
emotionell välmående?, 

kan det observeras 

differentiala effekter hos 

Deltagarna hittades via vårdkliniker. Inkluderingskrierierna var typ 1 

diabetes, diagnostiserade senaste 12 månader sedan, ålder 18-50 år, 
dålig metabolkontroll kontrollerat med två Hba1c i sjukhus 

laboratorium samt inget allvarlig medicinsk eller psykiatrisk sjuklighet. 

Deltagarna som inkluderades i studien blev kallade till en 30 min 
intervju (semistrukturerad). De deltagande fick skriva på ett 

medgivande. Uppföljning vid 3 och vid 6 månader. Deltagarna in i små 

grupper (n=6-8) Dessa grupper leddes av sjuksköterska specialiserad på 
diabetes samt en psykolog                                                                                                                                                                                                                                          

n=24 

(1) 

KBT visade sig vara bra att möjliggöra att det 

emotionella välbefinnandet bevarades. Slutsatsen 
blev att KBT kan ge positiva utslag i 

interventionerna. Men det krävs mera forskning i 

ämnet. 

I 

P 
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deltagarna med mer eller 

mindre positiv psykologisk 
profil. 

Snoek, F.J; van der Ven, 

N.C:W; Twisk, J.W.R; 
Hogenelst,A.H.E; Tromp-

Wever, A.M.E; Van der 

Ploeg, H.M; Heine, R.J 
2008 

 Nederländerna  

Cognitive behavioral 

therapy (CBT) 
compared with blood 

glucose awareness 

training (BGAT) in 
poorly controlled type 1 

diabetic patients: long-

term effects on Hba1c 
moderated by 

depression. A 

randomized controlled 

trail. 

 

 

Att undersöka 

effektiviteten av 
gruppbaserad KBT och 

Blood glucose awareness 

training (BGAT) på dåligt 
kontrollerade typ 1 

diabetiker vid sex och 12 

månaders uppföljning samt 
att undersöka måttliga 

effekter på depression vid 

studiens start.  

Studien pågick under ett år med uppföljning vid tre sex och 12 månader.  

Deltagarna delades in en grupp som fick KBT-baserade interventioner 
och en grupp som fick BGAT. Själva KBT interventionerna var ledda av 

forskarteamet och deltagarna fick genomgå totalt sex stycken sessioner 

på lika många veckor i grupp. Deltagare fick skriva på medgivande om 
deltagande. Under studien fortsatte deltagarna med sin vanliga 

diabetesvård. 

n=86  

(17) 

Varken KBT eller BGAT hade någon signifikant 

effekt på HbA1c, varken vid uppföljningen vid 6 
månader eller vid 12 månader. 

Både KBT och BGAT resulterade i färre 

depressiva symtom upp till 12 månader. Men 
bara KBT hade effekt att sänka HbA1c på de 

patienterna som hade höga depressionssymtom 

vid studiens start upp till 1 års uppföljning. 

I 

RCT 

Van Bastelaar,M.P,K; 
Pouwer,F;Cuijpes, 

P;Riper,H; Snoek J, F 

2011 
Nederländerna 

Web-Based depression 
treatment for Type 1 and 

Type 2 diabetic patients. 

Att utvärdera effekten av 
Web-baserad KBT för 

depressionsbehandling av 

vuxna personer med typ 1 
eller typ 2 diabetes, med 

minimal guidning. 

Deltagarna hittades via olika generella medier samt och olika diabetes 
forum, de kunde anmäla sig via en öppen åtkomst på webbsida. De fick 

skriva på ett medgivande., därefter fick de medverka i en 

telefonintervju. Studien hade två uppföljningar en vid tre månader och 
en vid sex månader. Deltagarna delades in i en interventionsgrupp och 

en grupp som var väntelista/kontrollgrupp. De som ingick i 

interventions grupp genomgick sessionerna individuellt.  

n= 255 
(88) 

Resultatet visade att web-baserad KBT effektivt 
reducerade depressiva symtom, personerna 

visade klinisk förbättring och diabetes specifika 

emotionell oro reducerades. Dock hade inte 
interventionerna någon direkt påverkan på 

glykemisk kontroll. 

I 
RCT 

Van Bastelaar,M.P,K, 

Pouwer,F, Cuijpes, P, 

Riper,H,  Snoek J, F. 
(2012).  

Is a severe clinical 

profile an effect 

modifier in a web-based 
depression treatment for 

adults with type 1 or 

type 2-diabetes? 
Secondary analyses 

form a randomized 

controlled trial.  

Syftet att ta reda på om 

effektiviteten med web-

baserad diabetes specifik 
KBT-baserade 

interventions skiljer sig för 

patienter med eller utan 

depression, för patienter 

med eller utan ångest 

tillstånd och för patienter 
med eller utan förhöjda 

DM-oro.  

Studien är en yttreliggare studie på det materialet som ovanstående 

studie har.  Skillnaden är att utifrån den första studien så plockade de ut 

tre potentiella effekter vid modifierade MDD (major depressive 
disorder) (ja/nej), ångest tillstånd (Ja/nej) och hög och låg nivå av DM-

oro och så undersökte de vad som skedde med dessa vid KBT-baserade 

interventions 

n= 255 

(88) 

Resultatet av studien visade på att det fanns 

ingen signifikant skillnad i reduceringen av 

depressiva symtom för den gruppen som fick 
KBT-baserade interventions och kontrollgruppen 

för patienter med eller utan depression.  

Resultatet var liknade för de som hade ett ångest 
tillstånd detta var inte heller en signifikant effekt  

förändring  inte heller att de som hade en förhöjd 

DM-oro var signifikant förändringseffekt  i 
behandlingen effekt på depressiva symtom. 

I 

RCT 

Van der Ven, 
N.C:W;Hogenelst,A.H.E;

Tromp-Wever, A.M.E; 

Twisk, J.W.R;   Van der 
Ploeg, H.M; Heine, R.J; 

Snoek, F.J; 

2005 
 Nederländerna  

Short-term effects of 
cognitive behavioural 

group training (CBGT) 

in adult type 1- diabetes 
patients in prolonged 

poor glykemic control. 

Att undersöka effekten av 
KBT grupp träning på 

glykemisk kontroll, 

diabetes egenvård och 
livskvalitet hos typ 1 

diabetespatienter med 

ihållande dålig glykemisk 
kontroll. 

Deltagarna delades in i två grupper, en kontrollgrupp med Blood 
glucose awareness training (BGAT) (n=43) och en grupp med Cognitive 

Behavioural Group Training (CBGT) (n=45). Studien hade uppföljning 

efter tre och sex månader. I interventionsgruppen genomfördes 
interventionerna i grupp och varade i sex veckor. 

n=107 
(15) 

Resultatet visade ingen signifikant förändring i 
HbA1C, egenvården ökade, diabetes relaterad 

stress och depressiva symtom minskade. 

Slutsatsen blev att KBT i grupp ger succé för att 
förbättra egenvård och diabetes relaterad stress 

och humör vid 3 månaders uppföljning men inte 

att förbättra glykemisk kontroll. 

I 
RCT 

Van der Ven, N.C., 

Lubach, C.H.C W., 

Hogenelst,A.H.E., Van 
Iperen, A., Tromp-Wever, 

A.M.E., Vierend, 

Cognitive behavioural 

group training (CBGT) 

for patients with type 1 
diabetes in persistent 

poor glycaemic control: 

Studien är en ytterligare 

analys av ovanstående 

studie. 
 

Denna studie hade till syfte 

Studien är en ytterliggare studie på det materialet som ovanstående 

studie. Men med en annan synvinkel, se syftet. 

n = 107 

(19) 

 

Resultatet för studien visade att de som var 

villiga att vara med i en studie generellt hade 

diabetes sedan länge och oftast kvinnor och hade 
höga värden av psykologisk a dysfunktioner. För 

de personer som deltog var egenvården viktig 

I 

RCT 
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A.,W.R.,Van der Ipoeg, 

H.M., Heine, R.J. & 
Snoek, F. 2005 

 Nederländerna  

who do we reach? att ta reda på vilka 

personer som nås, då 
psykologisk-baserad 

intervention, då patienter 

väljs ut för att de har dålig 
glykemisk kontroll. Vilka 

är deras medicinska och 

psykologiska karaktärer 
och hur hanterar de sin 

diabetes i vardagen 

dock de hade höga värden av diabetes relaterad 

stress och låg diabetesspecifik egenvård KBT 
verkade ha en god effekt på att reducera 

emotionell stress och förbättra egenvårds 

beteende 

Weinger, K; Beverly A, E; 
Lee, Y; sitnokov, L; 

Ganda P,O; Caballero A,E 

2011 USA  

Effect of a structured 
behavioral intervention 

on poorly controlled 

diabetes. 

Att undersöka effekten av 
strukturerad 

beteendeprogram  vid 

diabetes för att hjälpa 

personer med 

otillfredsställande metabol 

kontroll under lång tid att 
förbättra metabol kontroll. 

I studien fanns det deltagare (n =222) som hade typ1 diabetes (n=110) 
och typ 2 diabetes (n=112).  Deltagarna i studien delades först in i grupp 

efter vilket typ av diabetes de hade, till aningen ett individuellt eller ett 

grupprogram. I dessa grupper fick de likvärdig undervisning om kost, 

fysiskaktivitet, läkemedelshantering och blodsocker mätning. När 7-10 

personer tilldelats i gruppen så randomiserades deltagarna ytterligare till 

tre olika grupper. En grupp som erhöll ett strukturerat gruppbaserat 
utbildningsprogram som innehöll KBT för att förändra deltagarnas 

egenvårds beteende 5 sessioner under 6 veckor och leddes av en 

utbildare (n=74). Den andra gruppen genomgick ett ordinärt 
utbildningsprogram (n =75) 5 sessioner under 6 veckor och leddes av en 

utbildare samt den tredje gruppen som en grupp som fick obegränsad 

individuell diabetes undervisning i sex månader den leddes utav 
sjuksköterskor och dietister (n =73). En uppföljning av deltagarna 

skedde efter tre, sex och 12 månader.  

n= 222 
(7) 

Resultatet visade att KBT hade en god effekt på 
att förbättra HbA1c. Samt att det inte blev någon 

skillnad i livskvaliteten när det gäller antal 

blodsocker mättningar per dag och 

egenvårdsbeteende. Men det visade att de med 

typ 2 diabetes hade en högre livskvalitet än de 

som hade typ 1 diabetes. 

I 
RCT 
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          Bilaga III 
 

Tabell 1. 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/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 



 

34 

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. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten 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. 
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