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ABSTRAKT 

Typ-2 diabetes är en av de stora folksjukdomarna idag. Att leva med diabetes kräver en 

betydande och kvalificerad insats av den som har sjukdomen. Patientutbildning i egenvård är 

en av huvuduppgifterna diabetessjuksköterskan har. Syftet med den här litteraturöversikten 

var att beskriva undervisningsmetoder som använts i randomiserade kontrollerade studier för 

patientutbildning vid typ 2 diabetes vid jämförelse med sedvanlig vård. Kvantitativa artiklar 

av typen Randomised Controlled Trial (RCT) användes för studiens resultat. 

Databassökningar utfördes i Cinahl och PubMed. Resultatet baserat på 14 artiklar visade att 

undervisningsmetoderna som ingick i arbetets studier baserades huvudsakligen på tre 

pedagogiska huvudgrupper: utbildningar baserade på empowerment, utbildningar baserade 

på social kognitiv teori och utbildningar baserade på Diabetes Self Management Education 

(DSME) modellen. De empowermentbaserade utbildningarna visade på förbättrade resultat 

när de kombinerades med t.ex. kamratstödjare eller social cognitive theory. När 

empowerment användes enbart som metod var förbättringarna inte lika tydliga. 

Undervisningsmetoderna som fanns i studierna företrädde ett patientcentrerat synsätt. 

Undervisningsmetoderna i dessa tre grupper betonar också det transformativa lärandet d.v.s. 

ett lärande med mål att omforma gamla perspektiv och föråldrade tankemönster i nya 

riktningar hos patienten. I flera studier ingick även problemlösning som metod. I de 

undervisningsmetoderna där DSME-modellen används visade på övervägande goda resultat 

för både HbA1c och beteendeförändringar. Slutsatsen är att det patientcentrerade, elevaktiva 

arbetssättet dominerade i de undervisningsmetoder som använts i studier för 

patientutbildning vid typ 2 diabetes. Här har ett tydligt fokus på interaktion mellan 

vårdgivare och vårdtagare, samt gruppundervisning i interaktiv form visat sig effektivt för att 

förbättra glykemisk kontroll och livsstilsförändring.  

 

Nyckelord: patientutbildning, egenvård, typ 2 diabetes och litteraturöversikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Type-2 diabetes is one of the most widespread diseases today. To live with diabetes 

demands a considerable and qualified effort of the person who is affected by this disease. 

Patient training for the purpose of self-care is one of the main tasks for the nurse. Purpose 

of this study was to give review of current literature describing methods of education in 

randomized controlled trials used in patients with type-2 diabetes compared with those 

used in traditional care. The metod used articles on quantitative aspects of the type 

Randomised Controlled Trials (RCT). The results show that the methods of education were 

based on three main pedagogic categories: educational programs based on empowerment, 

educational programs based on social cognitive theory and educational programs based on 

Diabetes Self Management Education (DSME). The training based on empowerment 

turned out to give improved results when it was combined with e.g. peer support or social 

cognitive theory. When only the method of empowerment was used the improvements 

were not as obvious. The methods of education found in the studies represented an 

approach focused on the patient. The methods in these three groups also emphasize the 

transformative way of learning that is an education with a goal to transform old perspective 

and out-of-date way of thinking into new patient thinking. In many of these studies 

problem solution was used as a method. In those studies were the DSME-model was used 

the majority turned out to show good results considering both HbA1c and changes of 

behaviour. In conlusion, an active learning approach turned out to be most prevalent in the 

pedagogic methods that where used in trials of patient type 2 diabetes education programs. 

Methods that emphasize interaction between patient and health provider, group education 

with an interactive approach, seemed to be efficient to improve lifestyle changes and 

glycaemic control.   

 

Keywords: patient education, self-care, type 2 diabetes and literary review. 
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INLEDNING 

 

Typ-2 diabetes är en av de stora folksjukdomarna idag. För personer med diabetes är det 

framförallt komplikationer av sjukdomen som orsakar lidande. Därför är det av stor 

betydelse för patienten att förstå vikten med egenvård samt att se och förstå samband 

mellan sjukdomens utveckling och livsstil. Diabetessköterskan leder utbildning i egenvård 

vid diabetes. Utbildningen syftar till att patienten ska må så bra som möjligt trots 

sjukdomen och ha en god glukoskontroll för att minska risken för sena komplikationer. 

Inom diabetesvården är patientutbildningen central. Detta ställer stora krav på 

diabetessköterskans pedagogiska kompetens. De senaste åren har alltmer fokus lagts på 

den patientcentrerade vården. Detta har inneburit en förändrad syn på patientutbildning i 

stort och i denna utveckling spelar därför diabetessjuksköterskans pedagogiska färdigheter 

en stor roll. I SBU:s rapport (2009) framgår att utbildningsprogram i grupp för personer 

med typ 2 diabetes ledd av personer med ämneskompetens och är väl insatta i de 

pedagogiska metoderna i programmet medför en betydande sänkning av HbA1c efter ett 

till två år (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2009). 

 

BAKGRUND  

Diabetes 

Diabetes är en kronisk sjukdom och den beror på insulinbrist och/eller nedsatt insulineffekt 

(insulinresistens). Både typ 1- och typ-2 diabetes är allvarliga sjukdomar och leder till 

utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, stroke och fotsår. Utvecklingen av 

senkomplikationer har samband med förhöjt blodsocker, högt blodsocker och höga 

blodfetter under en längre period. Även rökning har skadliga effekter för den som har 

diabetes (Allgot, 2013).  

 

Typ-1 diabetes debuterar vanligast före 35 års ålder. Barn- och ungdomsdiabetes är nästan 

i regel typ-1 diabetes. Den typen av diabetes är insulinberoende och innebär att personen 

med diabetes måste behandlas med insulin från början. Bukspottkörtelns 

insulinproducerande betaceller förstörs av kroppens eget immunsystem och följden blir 

brist på insulin och så småningom helt upphävd insulinproduktion (Hanås, 2005).  

 

Diagnosen för typ-2 diabetes förutsätter att det inte finns tecken på autoimmun destruktion 

av pankreas samt att det inte finns någon annan orsak till diabetes. Detta innebär att 

personen med typ-2 diabetes ofta har insulinresistens men även en relativ insulinbrist. 

Därför är insulinbehandlingen inte alltid nödvändig åtminstone inte under de första åren 

(Lindholm, 2009).  



2 
 

 

Sjuksköterskans lärande roll och skolning fram till idag 

Häggström (2012) beskriver att sjuksköterskans pedagogiska roll haft olika tyngdpunkt 

genom historien. Under 1916-1948 var pedagogisk verksamhet i form av hälsoupplysning 

och rådgivning viktiga arbetsuppgifter för sjuksköterskor. Sjuksköterskor skulle 

självständigt och på eget initiativ fostra patienter och allmänhet när det gällde hygien och 

etik, men även ge råd och vara stöd vid själsliga bekymmer. Vissa förändringar ägde rum 

1948-1964 på grund av läkarbrist och p.g.a. framsteg i den medicinska utvecklingen. Det 

som var nytt är att sjuksköterskans uppgifter blev mer medicinskt inriktade. Hon skulle ge 

råd som hade med sjukdomen och hälsoutvecklingen att göra. Detta medförde ett minskat 

självständigt ansvarstagande för allmänsköterskor när det gäller hälsoupplysning och 

rådgivning till patienter. Dessa uppgifter togs om hand av distriktssköterskor, 

skolsköterskor och sjuksköterskor vid barnavårdscentraler. 1955 infördes ämnet 

undervisningsmetodik i sjuksköterskeutbildningen. Undervisningsmetodiken integrerades i 

flertal ämnen men sjuksköterskorna visade att de varken uppfattade den pedagogiska 

funktionen eller ämnet undervisningsmetodik med en tydlig profil. 1978-1992 ingick det i 

sjuksköterskans uppgifter ansvar för vårdplanering och ledning samt samordning av det 

löpande vårdarbetet. Sjuksköterskan framstod inte som en betydelsefull person inom 

pedagogiska sammanhang. Den pedagogiska funktionen ingick i utbildningen som ett 

stödämne och var mer förknippat med ämnet arbetsledning. Tiden efter 1992 stärks 

patienternas ställning genom att de får mer inflytande över behandlingsalternativen samt 

ökade kunskaper om hälsa och sjukdom. Detta ställer högre krav på information från 

sjuksköterskor. Trots att sjuksköterskans pedagogiska funktion har fått ett allt större 

utrymme är pedagogik som ämne inte lätt att urskilja i utbildnings- och kursplanerna under 

2000-talet. Precis som under de tidigare perioderna kopplas pedagogik till ledarskap men 

nu med inriktning mot lärande (Häggström, 2012).             

 

Krav på pedagogisk kompetensutveckling när det gäller diabetessjuksköterskans roll som 

utbildare anses vara central idag. Undervisning av personer med diabetes bör bedrivas av 

personer med både ämneskompetens och pedagogisk kompetens (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2009). 

 

Insikt i läroprocessen anses vara betydelsefullt för sjuksköterskan. I patientutbildningen 

ingår lärprocessen som en del i planeringen av sjuksköterskans undervisning. 

Läroprocessen är nära sammanlänkad till det uppställda målet med patientutbildningen. 

Den består av alla de aktiviteter som är tänkta att leda fram till målet med 

patientundervisningen (Lejsegaard & Jensen, 2004).  

 

Egenvård 

Att leva med diabetes kräver en betydande och kvalificerad insats av den som har 

sjukdomen. Egenvård vid diabetes är ett ganska vitt begrepp som går ut på hur 

diabetesbehandlingen (insulin, tabletter och kost) hanteras i vardagslivet samt att känna till 

de olika symptom av diabeteskomplikationer som kan inträffa och hur de tas om hand på 

ett adekvat sätt. En annan viktig aspekt på egenvård är att personen med diabetes har 
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kunskap om när och hur snabbt sjukvården ska kopplas in för konsultation och hjälp. Den 

som har diabetes måste ha tillräckliga kunskaper om sjukdomen för att kunna göra ibland 

komplicerade medicinska överväganden. Dessa kan erbjudas genom kontinuerlig 

utbildning och handledning. En av diabetessköterskans viktigaste uppgifter är att utbilda 

personer med diabetes i egenvård. Utbildningen ska vara på den nivån så att personen med 

diabetes eller anhörig kan förstå kunskap som ligger till grund för egenvård (Berne & 

Sörman, 2009).  

 

Utbildning i egenvård 

Dorothea Orem beskriver enligt Kristoffersen (2006) egenvård som målinriktade 

aktiviteter som människan utför för sig själv på eget initiativ och för beroende och deras 

anhöriga. Enligt Orem så beskrivs egenvård och omsorg som en form av ett 

allmänmänskligt beteende som människor lär in inom den kultur och den sociala miljö de 

tillhör. Människors beteende präglas av vanor och medvetna handlingsmönster med syfte 

att främja normal funktion, utveckling, hälsa och välbefinnande hos personen själv och 

hans/hennes närmaste. Egenvård beskrivs som en målinriktad aktivitet med en helhetssyn 

på såväl människans natur som hans/hennes möjligheter och begränsningar i livet 

(Kristoffersen, 2006).  

 

I Socialstyrelsens rekommendationer (Socialstyrelsen 2011) framgår att diabetesvården ska 

vara patientfokuserad. För att uppnå det målet är det viktigt att utbildningen ges med 

respekt och lyhördhet för varje patientens behov. 

 

Patientutbildning i egenvård är en av huvuduppgifterna diabetessjuksköterskan har. 

Personen med diabetes står dagligen inför många viktiga beslut när det gäller hantering av 

viktiga beslut. Därför är målet med patientutbildningen att öka patientens förutsättningar 

för en välfungerande egenvård. Patientutbildningen kan leda till en god kontroll av 

riskfaktorer för ohälsa med bibehållen livskvalitet. Det är viktigt att genomförd utbildning 

följs upp och utvärderas kontinuerligt för att den ska ha effekt. Patientutbildningen kan 

bedrivas i grupp eller individuellt. Det är av stor betydelse att utbildaren har både 

ämneskompetens och pedagogisk kompetens. Att utbildaren ska ha ämneskompetens 

betyder att den har goda kunskaper om diabetessjukdomen och dess behandling. 

Pedagogisk kompetens betyder att utbildaren är väl insatt i de pedagogiska metoder och 

teorier (förhållningssätt) som används i den aktuella utbildningen. För utbildningen krävs 

engagemang och även pedagogisk kunskap om vuxenlärande (Socialstyrelsen, 2010).  

 

I Sverige och i många andra länder i Europa saknas nationell standard för utbildning i 

egenvård inom diabetes. American Diabetes Association (Haas, et.al.2013) utarbetade tio 

riktlinjer för utbildning i egenvård och stöd inom diabetes. Dessa går ut på att utbildaren 

dokumenterar, strukturerar och sätter upp tydliga mål för utbildningen. Utbildningen ska 

vara ständigt uppdaterad och tillgänglig. En koordinator ska vara ansvarig för planering, 

genomförande och utvärdering av utbildningen. Personal som håller i utbildningen ska ha 
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tillräcklig utbildning och det ska finnas en skriftlig läroplan. Undervisningen ska vara 

individanpassad och det ska finnas en uppföljningsplan för egenvård. Patientens 

förbättringar ska kunna mätas och utbildningens kvalité ska kunna kvalitégranskas (Haas, 

et.al.2013). Funnell et. al. (2008) beskriver en utbildningsmodell s.k. DSME modellen 

som bygger på nationella riktlinjer som utvärderas och revideras var femte år. Det 

övergripande syftet med DSME-modellen är att ge kvalificerat stöd för beslutsfattandet 

och egenvårdsbeteendet, problemlösning och en aktiv medverkan av hälsoteamet för att 

förbättra sjukdomskontrollen samt livskvalité.  

 

Studien av Steinsbekk, Rygg, Lisulo, Rise & Fretheim (2012) kom fram till att ett 

utbildningsprogram med en utbildare, i det här fallet diabetessjuksköterskan eller dietist, 

kan vara mer effektivt än ett program där flera utbildare ingår när det gäller 

gruppundervisning i diabetes. Författarna betonade vikten på utbildningens längd. 

Utbildningen bör innefatta minst tolv timmar uppdelat på sex till tio utbildningstillfällen 

inom en tidsperiod av tio månader. Utbildningen i egenvård i diabetes visade på 

förbättringar när det gäller livsstil, glukoskontroll och psykosociala faktorer 

(Steinbekket.al., 2012).  

 

Egenvård och empowerment 

Empowermentbaserad omvårdnad bygger på tanken att sjuksköterskan är expert på 

diabetes samtidigt som patienten är expert på att leva med diabetes. Sjuksköterska kan 

vägleda patienten genom att ge information och stöd men hon kan inte skapa 

empowerment eller motivation eller förmå patienten att förändra sitt beteende. 

Empowerment innebär med nödvändighet en omformning av relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten från en mor – barn – relation till en relation mellan två vuxna 

individer. Sjuksköterskans ansvar är att erbjuda kompetent omvårdnad och information 

med god kvalitet medan patientens ansvar är att välja ut och uppnå specifika mål och 

diabetesrelaterade egenvårdsaspekter (Funnell, 2012).  

   

En dansk studie gjord av Molstedt, Tribler, Peter, Poulsen & Snorgaard, (2011) undersökte 

hälsoeffekter av ett gruppbaserat undervisningsprogram för patienter med typ-2 diabetes. 

Syftet med studien var att undersöka effekterna av en empowermentbaserad strukturerad 

patientutbildning som var på lokalnivå. Studien undersökte medicinska parametrar och 

patientens kunskap om diabetes, livskvalité, livsstil samt omvårdnadskostnader. 

Utbildningen var empowermentbaserad med målet att förbättra patientens 

egenvårdsförmåga genom att försöka få patienter att identifiera hinder och sätta upp mål 

snarare än att lösa patienternas problem eller ge färdiga lösningar. Patienten skulle få 

kontroll över sin egen situation och uppnå en inre motivation för att genomföra 

förändringar i sitt liv. Resultatet av studien visade på förbättrade förändringar i 

glukoskontroll, kroppsvikt och kunskap om sjukdomen. Dessutom visade den på 

förbättringar när det gäller blodtryck, blodfetter, livskvalité, fysisk aktivitet och matvanor 

(Molstedt et.al., 2011).  
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I en studie av Murphy, Casey, Dinneen, & Brown, (2011) undersöktes erfarenheter av 

patienternas deltagande i ett utbildningsprogram i egenvård. Resultatet visade att 

patienternas ökade kunskap i egenvård hade mycket stor inverkan på deras hantering av 

diabetes och gjorde det möjligt för dem att göra informerade val när det gäller mat, 

dosering av insulin och hantera hypoglykemiska händelser effektivt. Studien lyfte fram 

centrala begrepp så som ökad kunskap om diabetes och egenvård, motivation, stöd, 

empowerment och att ha kontroll. Ett annat begrepp var förmågan att förändra relationen 

med vårdpersonalen efter ökad kunskap i diabetes och egenvård s.k., relationship shift. 

Alla faktorer påverkade och hade samband med varandra. Viktigaste kärnkategorin i 

studien visades vara aspekten att ha kontroll och alla andra faktorer var relaterade till den 

(Murphy et.al., 2011). 

 

I en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer kom Ramsay Wan, Vo & 

Barnes, (2011) fram till att patienter ofta skuldbelägger sig själva i den 

empowermentbaserade egenvården. Studien visade att flertalet patienterna upplevde för 

stort eget ansvarstagande vilket ledde att de fick dåligt samvete och/eller fastnade i ett 

mönster av rätt- eller feltänkande kopplat till upplevelse av framgång respektive 

misslyckande. Detta i sin tur fick en del av dem att känna sig modlösa. En underliggande 

moralisk värdering tolkades som rätt och fel. Empowerment förknippades med att göra vad 

som förväntades av dem och inte med vad patienten själv upplevde var det bästa. Såväl 

inre som yttre faktorer kunde utgöra hinder i den empowermentbaserade egenvården. Att 

hantera frustration, ångest och depression, kronisk smärta upplevdes som problematiskt. 

Patienterna i studien levde i socialt utsatta områden och ekonomi, resor, långa väntetider, 

medicinska bi-effekter utgjorde yttre hinder. Detta sammantaget eller i kombination med 

sjukdomens progression kunde enligt författarna utgöra en möjlig orsak varför patienterna 

upplevde begränsade valmöjligheter när det gällde medicinering, kost och motion. Därmed 

försvårades patienternas möjlighet att finna sig tillrätta i det empowermenbaserade 

arbetssättet (Ramsay et al. 2011).   

 

För att förbättra kommunikation mellan vårdgivaren och patienten så har Zoffman och 

Kirkevold (2012) studerat en metod som heter Guided Self-Determination (GSD). Den 

innefattade övning i självkännedom, aktivt lyssnande, spegling, problemlösning och 

värderingsövningar. I studien användes metoden för att förbättra kommunikationen mellan 

patienten och vårdgivaren där empowerment varit svårt att efterleva. Studien visade på att 

kommunikationen och relationen mellan patienten och vårdgivaren förbättrades och 

därmed empowermentbaserad vård. Zoffman menade att det fanns en konflikt mellan 

vårdaren och patientens uppfattning med livet med diabetes. Konflikten hindrade en 

ömsesidig problemlösning mellan vårdgivaren och patienten därför att vårdaren 

prioriterade sjukdomens aspekter medan patienten ofta undvek att ta in sjukdomen i sitt liv 

(Zoffman & Kirkevold, 2012). 
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Lärande inom patientutbildningen 

Vuxen lärande 

Enligt Redman (2007) så baseras vuxenpedagogik på den kognitiva traditionen. I den 

traditionen ingår den transformativa lärandet. Transformativa lärandet går ut på att 

omvandla gamla perspektiv och föråldrade tankesätt i nya riktningar. Det som skiljer 

vuxna från barn är det att vuxna kan reflektera över sina egna antaganden och 

tankemönster. För att kunna reflektera och utforska sina tankemönster används berättelser 

och bilder som visar på ett hypotetiskt dilemma. Redman beskriver Banduras kognitiva 

sociala teori som går ut på att människan lär sig genom att studera hur andra gör. Ett 

exempel är stödgrupper (support groups) där vuxna med erfarenheter av samma typ av 

problem träffas tillsammans och bemöter varandra samt reflekterar över varandras 

erfarenheter. Denna gruppträning hjälper deltagarna till att kunna få förståelse och kunna 

tillämpa den i sina egna liv (Redman, 2007).  

 

Problembaserat lärande 

Problembaserat lärande tillämpas ofta i grupp och rekommenderas vid patientutbildning i 

diabetes. Modellen främjar socialt samspel och stödjer deltagarna genom hela 

undervisningsprocessen. I ett utbildningsprogram där problembaserat lärande kombinerats 

med empowerment visade resultatet på förbättrad metabol kontroll och livskvalitet 

(Wikblad, 2012). 

 

Bruner (refererad i Knowles, Elwood & Swanson, 2005) är en kognitiv teoretiker som 

förespråkar en aktiv samverkan mellan lärare och den lärande. Den lärande engageras 

aktivt genom en problemlösande metod mot lärandemålen och intar huvudrollen i lärandet. 

Den lärande tränas att göra egna observationer, definiera problemet, ställa frågor och 

klargöra sammanhang i något han kallar hypotetical mode. Läraren intar en undersökande 

roll och vill uppmuntra den lärande till att tänka kring sina egna beslut och handlingar för 

att den lärande själv ska kunna bedöma dessa (Knowles et. al., 2005).  

 

En annan problemlösande modell representeras av Kolb (refererad i Knowles, et.al., 2005). 

Den lärande utgår utifrån konkreta erfarenheter (simulerade eller verkliga) och gör egna 

reflektioner och drar slutsatser utifrån dessa. Detta leder till ny förståelse (teori) som sedan 

tillämpas på nya situationer. Knowles föreslår diskussioner i grupp där deltagarna kan 

diskutera och dela med sig varandras nyvunna kunskaper med varandra (Knowles et.al., 

2005). 

 

Redman (1993) menar att det är viktigt med en beteendemässig förändring d.v.s. ett 

förändrat tänkande som ett viktigt mål i patientundervisningen. Vuxna personer motiveras 

att lära sig när de upplever att det de lär sig uppfyller deras faktiska behov (Knowles et. al., 

2005). Bandura (citerad i Knowles et.al., 2005) beskriver två variabler som har betydelse 

för motivationen. Den ena är tilltro till sin egen kapacitet att utföra en handling (self-
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efficacy) och den andra är en förväntan och tilltro på ett givet resultat när handlingen har 

utförts (Bruner citerad i Knowles et.al., 2005). Därför menar Knowles et. al., (2005) att det 

är viktigt att ta fram tydliga lärandemål för motivationskapandet.  

 

Kommunikation i den lärandeprocessen 

Enligt Gedda (2012) så har det pedagogiska förhållningssätt som hälso- och sjukvården 

traditionellt tillämpat inte haft någon större framgång. En av orsakerna kan vara att det inte 

ställs formella krav på pedagogisk kompetens och kvalifikation i den praktiska 

verksamheten. Vanligt förekommande pedagogiska förhållningssätt inom hälso- och 

sjukvården utmärks av en envägskommunikation från den professionella (läraren) till 

människan (den lärande) (Gedda, 2012). 

  

Envägskommunikationen representeras ofta av det kritiserade complience-begreppet. 

Begreppet innebär den grad av följsamhet som patienten uppvisar i förhållande till de råd 

och instruktioner den får från vårdgivaren. Detta synsätt speglar en rationell och 

mekanistisk människosyn där man förväntas göra vad någon beordrar en att man ska göra 

(Säljö, 2009).  

Andersson & Funell (2009) beskriver compliance som en motsats till empowerment. Syfte 

med empowermentbaserad vård är att hjälpa patienten att tänka kritiskt och fatta 

informerade beslut (Anderson & Funell, 2009). 

 

I den empowerment - baserade patientutbildningen strävar sjuksköterskan mot att främja 

och öka patientens förmåga till kontroll över sin egen hälsa. Informationsblad, 

dataprogram, webbsidor, interaktiva videoprogram och presentationer i grupp är 

användbara redskap för sjuksköterskan i den empowermentbaserade undervisningen och 

den hjälper patienten att fatta egna beslut. Tanken är att med hjälp av dessa redskap hjälpa 

patienten att reflektera och identifiera egna förmågor och behov till skillnad att förbättra 

patientens compliance (Holmström & Röing, 2009). 

 

Ett annat sätt är att använda sig av pedagogiska kunskaper om hur människor lär. Den 

metodorienterade modellen inom pedagogik lägger fokus på hur man arrangerar 

lärandesituationer (t.ex. grupp el enskild undervisning). Här diskuteras olika strategier och 

tekniker (Gedda, 2012). 

 

Inom den innehållsorienterade pedagogiken som företräds av variationsteorin är det viktigt 

att i lärprocessen tas hänsyn till de olika erfarenheter och synsätt som redan finns hos de 

individer som deltar i lärandet. Det är viktigt att utforma innehållet i kommunikationen 

med tanke på patientens förståelse samt synliggöra för patienten det som vi vill att hon 

eller han ska kunna se. Det är också viktigt att vara medveten om att patienten inte förstår 

en företeelse på samma sätt som t.ex. sjuksköterskan gör. Det handlar här om att variera 

det som är viktigt så det blir synligt för patienten (Säljö, 2009). 
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Samhällsperspektiv  

Det ligger allt mer fokus idag på hälso- och sjukvårdskostnader med syfte att begränsa 

utgifterna och att få så mycket som möjligt av de pengar som satsats. Väldigt mycket 

resurser som används på diabetes går till behandling av komplikationer. Kostnaderna stiger 

med tiden om det inte satsas på bra diabetesvård vid rätt tidpunkt. Utgifterna blir stora 

p.g.a. komplikationer och sjukhusinläggningar. Det kan vara kostnadseffektivt att investera 

i hälsa.  Kostnaderna kan reduceras genom att investera i en bättre och mer anpassad hälso- 

och sjukvård. Utbildning i egenvård, motivering och insatser som förhindrar utveckling av 

sjukdomen och senkomplikationer lönar sig både för individen med diabetes och för 

samhället (Allgot, 2013).  

 

Problemformulering 

Patientutbildningen i egenvård har en central roll i diabetesvården och trots detta saknas 

det evidens för hur utbildningen ska planeras och genomföras för att patienten ska uppnå 

så god glukoskontroll och samtidigt behålla livskvalitet (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2009). Diabetessjuksköterskan har en avgörande roll för 

lärandeprocessen i patientutbildningen. Det är viktigt för diabetessjuksköterskan att veta på 

vilken evidensbaserad pedagogisk metod eller teori som patientundervisningen bygger på. 

Med kunskap om olika pedagogiska metoder och förhållningssätt i lärosituationen har 

diabetessjuksköterskan lättare att kunna göra relevanta val och ta rätt beslut inom 

patientundervisningen inom egenvård. Därför är det viktigt att och värdera pedagogiska 

metoder och förhållningssätt som använts hittills och dess effektivitet och tillämpbarhet 

inom patientundervisning av diabetespatienter. 

 

SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva undervisningsmetoder som använts i 

randomiserade kontrollerade studier för patientutbildning vid typ 2 diabetes i jämförelse 

med sedvanlig vård.  

 

METOD 

Design och metodval 

För att skapa en bild av det aktuella kunskapsläget valdes litteraturöversikt som metod. 

Enligt Friberg (2012) så handlar denna metod om att skapa en översikt över kunskapsläget 

inom ett visst vårdvetenskapligt område. Det går ut på att kartlägga befintlig forskning 

inom det aktuella området för att få en uppfattning om vad som studerats, vilka metoder 

eller vilka teoretiska punkter som har använts (Friberg, 2012). Enligt Polit & Beck (2008) 

ska litteraturöversikten vara objektiv i så hög grad som möjligt. Studie som motsäger det 

som antas från början måste redovisas på likvärdigt sätt.  
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Urval 

Vid urvalet så inkluderades originalartiklar där problemområde och syfte var tydligt 

beskrivna samt med klart definierade teoretiska utgångspunkter. Kvantitativa artiklar av 

typen Randomised Controlled Trial (RCT) användes i studien. Artiklar som handlar om 

utbildning i egenvård vid typ 2 diabetes hos vuxna personer inkluderades. Artiklar som 

valdes för denna studie var publicerade mellan åren 2007-2014 samt var skrivna på 

engelska. De var peer reviewed (granskade av en sakkunnig forskare), (Vetenskapsrådet, 

2012). Urvalet gjordes i två steg enligt Henricson (2012): först gjordes en grov sållning 

med hjälp av abstrakt och sedan tillämpades en urvalsmetod baserad på fulltextartiklarna. 

Artiklarna valdes efter sin relevans för det valda forskningsområdet och syftet. I studien 

inkluderades vetenskapliga artiklar som omfattade vuxna personer över 18 år. Studier som 

bedömdes vara irrelevanta utifrån titeln och abstrakt sorterades bort. I artiklarna hade en 

RCT studie utförts där intervention jämförts med sedvanlig utbildning. 

 

Genomförande 

Litteratursökning gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. Mesh termer som användes 

i PubMed var: adults with type 2 diabetes, self- care, self-care education, patient education. 

I Cinahl headings termer som användes i Cinahl var: adults with type 2 diabetes, self- care, 

self-care education och patient education.  

Systematiskt artikelsök gjordes i tre steg i enlighet med Polit & Beck (2008). I första hand 

var titeln avgörande om artikeln var relevant för studiens syfte och om den stämde överens 

med studiens inklusionskriterier. Vidare lästes abstract och om det var relevant och 

besvarade studiens syfte lästes hela artikeln. Forsberg & Wengström (2013) poängterar att 

värdet av litteraturstudien står och faller med hur väl relevanta studier identifieras och 

värderas. Redovisning av sökresultatet redovisas i Tabell 1 och Tabell 2.  

 

 

 

Tabell 1. Sökord och artiklar ifrån Cinahl.  

Sökord 

Datum för 

databassökning 

(År, mån, dag )  

Identifierade 

artiklar 

(antal träffar i 

databas) 

Granskade  

abstract  

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Adults with type 2 

diabetes AND self-

care education 

(140306) 

95 18 8 2 

Adults with type 2 

diabetes AND 

patient education 

(140317) 

16 4 2 2 
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Tabell 2. Sökord och artiklar ifrån PubMed. 

  

Sökord 

Datum för 

databassökning 

(År, mån, dag )  

Identifierade 

artiklar 

(antal träffar i 

databas) 

Granskade  

abstract  

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Adults with type 2 

diabetes AND self-

care education 

(140311) 

233 23 15 5 

Adults with type 2 

diabetes AND self-

care education 

(140306) 

339 33 8 2 

Adults with type 2 

diabetes AND 

patient education 

(140324) 

362 29 4 3 

 

 

Databearbetning 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999, 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) användes för granskning av kvalitet och vetenskaplig 

klassificering av artiklar i resultatdelen (Bilaga I). Vidare gjordes beskrivning, analys och 

tolkning av data i enlighet med Forsberg & Wengström (2013). Innehållet i data gjordes 

förståelig genom att minska volymen av information och identifiering av mönster. Detta är 

en grund för att kunna kommunicera och presentera kärnan i resultaten (Forsberg & 

Wengström 2013). Artiklarna som resultatet baseras på presenteras i en matris (Bilaga II).  

 

En induktiv ansats användes vilket enligt Forsberg & Wengström (2013) innebär att 

förutsättningslöst samla in fakta från studiens problemområde och därefter försöker 

utveckla nya begrepp eller teorier. Forskaren fokuserade på olika områden i studierna samt 

belyste likheter och skillnader i studiernas resultat enligt Friberg (2011).  

 

 

Forskningsetiska övervägande 

Forsberg & Wengström (2013) betonar vikten att göra etiska överväganden vid 

systematiska litteraturstudier vid urval och presentation av resultat. Det är viktigt att välja 

studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden 

har gjorts. Det ska redovisas alla resultat d.v.s. de som stödjer och de som inte stödjer 

hypotesen (Forsberg & Wengström 2013). I denna litteraturöversikt kommer hänsyn att tas 

till ovan nämnda etiska överväganden.  
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RESULTAT 

Syftet med studien var att beskriva undervisningsmetoder som används i studier för 

patientutbildning vid typ 2 diabetes vid jämförelse med sedvanlig vård. 

Ett övergripande syfte med de undervisningsmetoderna som användes i samtliga 14 studier 

(Ali et. al., 2012, Gagliardino et. al., 2012 och 2013, Khunti et. al., 2012, Prezio et. al., 

2013, Rygg et.al., 2012, Spencer et.al., 2011, Sperl-Hillen et.al., 2011 och 2013, Tang 

et.al., 2012, Trouillod & Regie, 2013, da Vico et.al., 2012, Williams et. al., 2012 och Wu 

et. al., 2011) syftade till att på olika sätt ge patienterna bättre redskap och skapa en bättre 

beredskap för egenvård vid typ 2 diabetes. Det handlande om att öka patientens förståelse 

för sin sjukdom, öka patientens tillit (self efficacy) till sin egen förmåga och påverka den. 

Det kunde också handla om att tillhandahålla konkreta tips och råd för att klara av 

specifika problem men även sätta igång processer för större, mer genomgripande 

livsstilsförändringar för patienten.    

 

Alla studier (Ali et. al., 2012, Gagliardino et. al., 2012 och 2013, Khunti et. al., 2012, 

Prezio et. al., 2013, Rygg et. al., 2012, Spencer et. al., 2011, Sperl-Hillen et. al., 2011 och 

2013, Tang et. al., 2012, Trouillod & Regie, 2013, da Vico et. al., 2012, Williams et. al., 

2012 och Wu et. al., 2011) fokuserade på egenvård med ett multidisciplinärt team d.v.s. 

där flera av olika hälsopersonal ingick, läkare, sjuksköterska, dietist o.s.v. Gemensamt var 

att alla utbildningar strävade efter att aktivera patienter och att ändra beteende till ett mer 

hälsosamt beteende för att på så sätt bättre kunna påverka sin sjukdom. Utbildningar 

byggde mycket på interaktion mellan patient/patientgrupp och lärare. I många fall 

inriktades undervisningen till mer individuellt inriktad vård.  

 

Utbildningar baserade på empowerment 

Empowermentbaserade metoder användes i studierna av Khunti et. al., (2012), Spencer et. 

al., (2011) och Tang et. al., (2012). Det som var gemensamt för utbildningar i de studierna 

var att stärka patienternas förståelse för sin sjukdom och ta en mer aktiv roll i egenvården, 

att identifiera egna förmågor och behov, fatta egna beslut samt att specificera mål med 

egenvården. 

 

Studien av Khunti et. al., (2012) arbetade enligt ett speciellt program, s.k. Diabetes 

Education and Self-Management for Ongoing and Newly Diagnosed (DESMOND). 

Utbildningen som leddes av två sjuksköterskor innefattade en sex timmar lång 

grupputbildning uppdelad på en dag eller två dagar. Läroplanen innehöll livsstilsfaktorer 

som val av mat, fysisk aktivitet och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Utbildningen 

aktiverade deltagarna till att beakta sina egna personliga riskfaktorer och med hjälp av self-

efficacy teori fick de välja ett specifikt realistiskt mål att jobba mot. Utbildningen, som 

grundas på patientempowerment, byggde på flera olika inlärningsteorier: Leventhal`s 

common theory, dual process theory och social learning theory. Uppföljning av 

utbildningen gjordes efter tolv månader och sedan efter tre år. Resultatet visade ingen 



12 
 

 

signifikant förbättring när det gällde HbA1c- värden och livsstilsförändringar. Patienterna i 

interventionsgruppen fick dock förbättrad förståelse för sin sjukdom.   

 

En studie av Spencer et al., (2011), som också var empowermentbaserad, byggde på en 

behavioristisk inriktad metod som var kulturellt anpassad. Utbildningen syftade till att 

öka sjukdomskontroll hos patienter. Den bestod av tre delar: 1. Klassundervisning (åtta till 

tio elever) i diabetes i form av elva tvåtimmarspass var 14-e dag på loka nivå 2. Ett 

hembesök i månaden om 60 min av ”hälsocoacher” s.k. family health advocates samt 

telefonkontakt var 14-e dag. 3. Ett besök på vårdcentralen med den ansvarige vårdaren och 

patienten. Hälsocoacherna var tränade i empowermentbaserad metod som motiverande 

samtal och klassundervisningen anknöt till deltagarnas egna erfarenheter och behov av 

information enligt empowermentteoretiska utgångspunkter. Resultatet visade på en 

sänkning av HbA1c på 7,8 procent efter sex månader i interventionsgruppen.  

 

En studie av Tang et. al., (2012) höll i ett nätbaserat undervisningsprogram så kallad 

Engaging Motivating Patients Online With Enhanced Resource-Diabetes 

(EMPOWER-D) en aktiverande och motiverande metod.  De jobbade enligt Personal 

Health Care Programe (PHCP) som jobbar enligt nationella riktlinjer för utbildning i 

egenvård inom diabetes. Det som kännetecknar PHCP är användandet av ett 

multidisciplinärt team, kvalificerade sjuksköterskor med behörighet att justera 

medicinering, verktyg för egenvård och en online kommunikation mellan patienten och 

hälsoteamet. Utbildningen strävade efter att stärka patientens förståelse för sin 

sjukdomsprocess och stimulera till att ta en mera aktiv roll i egenvården. Några viktiga 

tekniker som användes i studien var att specificera mål, använda motiverande samtal och 

arbeta enligt så kallad Chronic Care Model som innefattade ett multidisciplinärt 

hälsoteam för att hjälpa och aktivera patienter till att identifiera och nå realistiska 

hälsomål. Genom onlinekommunikationen mellan patienten och hälsoteamet så skapades 

en bättre kontinuitet i vården. Jämfört med vanlig vård så fick deltagare i 

interventionsgruppen signifikant minskad HbA1c efter sex månader däremot efter 12 

månader fanns det ingen signifikant skillnad i HbA1c, vikt och blodtryck. Efter tolv 

månader hade interventionsgruppen bättre värde av kolesterol.  

 

Utbildningar baserade på social kognitiv teori  

Det som kännetecknar de utbildningar som baserades på social kognitiv teori, (Sperl-

Hillen et. al., (2013), Prezio et. al., (2013) & Wu et. al., (2011)) var att de jobbade med 

specifika situationer som var kopplade till hanteringen av sjukdomen. De strävade efter att 

stimulera deltagande bland patienter och vill stärka patienternas utbyte med varandra samt 

överbrygga olika hinder för egenvård.  Det var viktigt att utveckla tilltro till sin egen 

förmåga samt motivation/förväntningar att nå målet. Slutmålet var att ändra sitt beteende.  

 

I studien av Prezio et. al., (2012) byggde utbildningsprogrammet på en social-kognitiv 

teori, fokuserade på lärande och att utveckla olika strategier för att hantera specifika 
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egenvårdssituationer inom diabetes. Utbildningen bestod av individuell undervisning i åtta 

veckor (entimmes pass) som omfattade följande moment: självkontroll av blodsocker, 

dietloggbok över de senaste 24 timmarna, en individualiserad kulturellt anpassad 

måltidsplanering, medicinering, regler för sjuka dagar, råd för att sluta röka, 

rekommendationer för träning samt information för komplikationer på längre sikt. Sedan 

följde individuella schemalagda coachande möten med hälsoarbetaren (sju timmar under 

12 månader) som även koordinerade läkarvård, tandvård och ögonbottenundersökning. 

Interventionsgruppen visade på en signifikant minskning av HbA1c efter 12 månader 

jämfört med kontrollgruppen som fick sedvanlig vård.  

 

En undersökning av Sperl-Hillen et. al., (2013) byggde på en individuell konventionell 

undervisning som bestod av tre träffar (á 1h) inom loppet av en månads tid och hölls av en 

sjuksköterska eller dietist som var certifierade i diabetesundervisning. Under den första 

träffen gjordes en bedömning av patientens behov enligt AADE.s (American Association 

of Diabetes Educators) rekommendationer. Dessa innefattar sju beteenden i egenvård: 

Hälsosam kost, blodsockerkontroll, medicinering, problemlösning, riskreducering, 

hälsosam coping samt ett aktiv livsstil. Gruppundervisningen bestod av fyra 

tvåtimmarspass med en veckas mellanrum. Undervisningen leddes av certifierade 

sjuksköterskor och dietister och de använde samtalskartor s.k. Conversation Map 

Program utvecklade av American Diabetes Association (ADA). Modellen syftade till att 

stimulera deltagande och interaktion hos patienterna och att vilja hjälpa patienten att 

överbrygga olika hinder för egenvård och främja patientens tilltro till sin egen 

förmåga/självförmågan (self-efficacy). Resultatet visade på att den individuella 

undervisningen uppvisade signifikant och bibehållen förbättring i självförmågan och även 

minskad känslomässig stress relaterad till sjukdomen. Kortvarig förbättring av HbA1c, 

nutrition och fysisk aktivitet för den individuella undervisningen konstaterades men dessa 

värden kunde inte bibehållas under en längre tid (250 dagar). Ingen signifikant förbättring 

uppmättes för gruppundervisningen.  

   

Wu et. al., (2011) undersökte ett undervisningsprogram som syftade till att förbättra 

patientens tilltro till den egna förmågan i egenvård Self-Efficacy-Enhanceing 

Intervention Program (SEEIP) för personer med typ 2 diabetes. Utbildningsmaterialet 

byggde på fyra delar: 1) en informationsfilm på tio minuter med en person med typ 2 

diabetes som framgångsrikt visar på främjande egenvårdsaktiviteter för att undvika akuta 

och kroniska komplikationer; 2) en broschyr som behandlar diet kontroll, fysisk aktivitet, 

blodsockerkontroll, medicinintag och fotvård – i formulär ingick det att fylla i hälsomål för 

att uppmuntra patienten att få överblick och kontroll över sin diabetes; 3) rådgivande 

träffar för att stärka egenvårdsförmågan som organiserades av sjuksköterska som var 

gruppledare - träffarna var 60 minuter långa och hölls en gång i veckan under fyra 

tillfällen. Under träffarna så tränades självförmågan och tilltron och patienterna tränades 

att sätta upp personliga utvecklingsmål samt kamratstöd. Träffarna planerades utifrån 

deltagarnas önskemål. En person med diabetes som använt egenvårdsmetoder på ett för 

personen framgångsrikt sätt användes som positivt exempel under träffarna. Denne person 
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som valts ut av deltagarna själva i gruppen fick dela med sig av sina bästa och de sämsta 

erfarenheterna av diabetes vilket fick tjäna som kamratstöd till gruppen. 4. Telefonkontakt: 

sjuksköterskan kontaktade varje deltagare efter åtta resp. sexton veckor i form av stödjande 

samtal (ca 15 min) där deltagaren motiverades till fortsatt framgång. 

Studien kunde påvisa en signifikant höjning av egenvårdförmåga, tilltro, och aktiviteter i 

egenvård hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen efter både tre och sex 

månader.   

 

En variant av denna grupp av social cognitiv theory fokuserar på beteendeförändring 

genom en speciell metod s.k. Therapeutic Patient Education (TPE). 

Trouilloud och Regnier (2012) har undersökt en tredagars terapeutisk utbildning i egenvård 

(fysisk aktivitet, diet och medicinering). De arbetade enligt TPE (Therapeutic Patient 

Education) metod som är skapad för att stödja personer med diabetes att anpassa 

egenvård till individens behov och livsstil och på så sätt förbättra deras hälsostatus. Under 

tre dagar träffades grupper vid åtta tillfällen. Gruppsessionerna var interaktiva och 

patientcentrerade och bestod av undervisande och problemlösande aktiviteter med tre 

stycken huvudområden: kost, fysisk aktivitet och medicinering. Varje grupp bestod av fem 

till åtta patienter. Studien uppvisade en signifikant minskning av HbA1c i 

interventionsgruppen. Den fysiska aktiviteten och dieten förbättrades likaså. Inom 

medicinering visade ingen skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. 

 

Studien av da Vico et. al., (2012) innehöll utbildningen allmän information om diabetes 

och dess konsekvenser, nutritionsbehov, födoämnens olika funktion, parametrar för 

självbedömning i nutritionsstatus. Utbildningen innehöll följande moment: 1. Praktiskt 

inriktade övningar där patienter fick välja mellan olika maträtter från en restaurang-menu 

och de uppmuntrades att uttrycka sina känslor inför olika mat och träning, över form och 

kroppsvikt samt delge sina egna erfarenheter med icke-farmakologisk behandling av 

diabetes. 2. Självkontroll av blodsocker två timmar efter varje mål mat, minst en gång i 

veckan. Detta syftade till att ge patienten kunskap om relationen mellan födointaget och 

glukoskontrollen. Självkontroll av fysisk aktivitet. Avpersonifierade delar av denna 

självutvärdering användes sedan som diskussionsunderlag i grupp med dietist. 3. 

Motivationsstärkande övningar med fokus på sådana områden som patienten själv kan 

kontrollera och som innebär en positiv förstärkning t.ex. känna sig i form, få en lättare 

andning i vardagen (reducera dispné), minska blodsockervärde etc., tekniker för att 

reducera söt sug och småätande samt problemlösande tekniker för att klara vardagen. Ingen 

formell rekommendation på kost eller träning gavs under utbildningen. Kontrollgruppen 

fick en 60-minuter lång konsultation med en dietist som föreskrev en rekommenderad diet 

beroende på patientens vikt. Jämfört med kontrollgruppen uppvisade interventionsgruppen 

lägre värden av HbA1c, BMI, diabetes längd, protein och kolesterolintag. 
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Utbildningar baserade på DSME (Diabetes Self Managament Education) modellen och 

interaktion mellan patienten och vårdgivaren 

 

I alla artiklarna (Ali et. al., 2012, Gagliardino et. al., 2012 och 2013, Khunti et. al., 2012, 

Prezio et. al., 2013, Rygg et. al., 2012, Spencer et. al., 2011, Sperl-Hillen et. al., 2011 och 

2013, Tang et. al., 2012, Trouillod & Regie, 2013, da Vico et. al., 2012, Williams et. al., 

2012 och Wu et. al., 2011) fokuserades det på patientens egenvårdsförmåga men i fem av 

artiklarna (Sperl-Hillen et. al., 2013, Prezio et.al., 2013, Rygg et. al., 2011, Williams et. al., 

2012 & Gagliardino et. al., 2012) byggde undervisningen på en internationellt accepterad 

undervisningsmodell, DSME (Diabetes Self Management Education) som lägger extra 

fokus på den dagliga egenvårdsförmågan och på långvarig inlärning d.v.s. vikten med 

lärande som en pågående process över tiden. Det som utmärkte DSME i de fem artiklarna 

(Sperl-Hillen et. al., 2013, Prezio et. al., 2012, Rygg et. al., 2011, Williams et. al., 2012 & 

Gagliardino et.al., 2012) är det interaktiva förhållningsättet i form av kamratstöd eller 

hälsocoach (Gagliardino et. al., 2012 och Rygg et.al., 2011 och Prezio et. al, 2012), 

gruppbaserade utbildningar (Sperl-Hillen et. al., 2013 och Prezio et. al., 2012) eller 

nätbaserade utbildningar (Williams et. al., 2012). 

 

Förutom Sperl-Hillen et. al. (2013) som nämndes ovan så har Rygg et. al., (2011) 

utvärderat effekterna av gruppbaserad diabetesutbildning med fokus på egenvård enligt 

DSME-programmet (Diabetes Self-Management Education). Utbildningen fokuserade 

på att informera om diabetes typ 2 och dess komplikationer, kost, fysisk aktivitet, och 

förstärkning av metabolisk kontroll. På ett av sjukhusen ingick också en del med 

lösningsfokuserad terapi. I utbildningsmetoden ingick: 1. Föreläsning med introduktion 

och frågeställningar. 2. Interaktivt lärande/färdighetsträning (fysisk träning, blod-glukos 

mätning och övningar i problemlösning). 3. Gruppdiskussioner runt patientens upplevelser 

och frågestund i grupp. Det eftersträvades att medvetet planera in långa pauser så 

patienterna fick möjlighet till inbördes samtal och interaktion. Jämfört med 

kontrollgruppen så visade interventionsgruppen på en ökad egenvårdsförmåga och kunskap 

om diabetes. Ingen skillnad kunde påvisas mellan inventionsgruppen och kontrollgruppen 

dock kunde de patienter med högt HbA1C värde visa på en förbättring (0,3 %) efter 12 

månader. Detta visar på att gruppträning kan verka gynnsamt på dem med sämre 

sjukdomskontroll.  

 

En tidigare studie av Sperl-Hillen et.al., (2011) som undersökte vuxna patienter med 

diabetes 2 visade även den på att den grupp som fick individuell undervisning uppvisade 

bättre sjukdomskontroll än gruppundervisningen där man använt samtalskartor (Diabetes 

Conversation Maps).  

 

Gruppstorleken i Gagliardinos et.al., (2012) studie var max tio patienter och 

undervisningen genomfördes av tränade instruktörer där interaktionen var viktig mellan 

patient och utbildare. Innehållet i undervisningen var upplagt i fyra delar/moduler: 1. 

Viktiga begrepp inom diabetes, symtom på hypoglykemi och hyperglykemi och 
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självkontroll där patienten aktiverades att kontrollera och behandla sjukdomen. 2: 

Överviktens betydelse för insulinkänslighet och fördelarna med att gå ner i vikt. Kostval 

med lågt kaloriinnehåll diskuterades. 3: Fotvård och regelbunden fysisk aktivitet. 4. En 

lathund för att hantera sjukdomsdagar samt laboratorietester för att säkerställa en god 

diabetesvård. Varje deltagare fick en bok som innehöll programmets huvuddelar. För att 

testa patienternas kunskaper användes en flervalsenkät. Samtidigt med detta fick ena 

gruppen dessutom undervisning enligt en kamratstödsmodell s.k. Peer Patient Education 

med syfte att tillhandahålla kontinuerlig psykologisk och beteendemässigt stöd och 

undervisning i hur patienterna kan tillämpa kursens innehåll i det dagliga livet baserat på 

kamratstödjarens personliga erfarenheter. Kamratstödet bestod av två delar: 1. 

Kamratundervisning som integrerades i den formella utbildningen där kamratstödjaren fick 

tjäna som ett ”levande exempel i verkligheten” för patienten. En kamratstödjare var 

anställd på heltid och koordinerade de övriga. För varje undervisningsmodul ingick det en 

rad kamratstödjande aktiviteter kopplade till modulens innehåll. 2. Kamratstödjande 

support som inkluderade schemalagda personliga möten samt mobilsamtal minst varje 

vecka (Vid sjukdomsdagar kunde samtalen bli fler). Samtalen bestod av strukturerade 

intervjuer för att undersöka patientens kliniska, metaboliska och psykologiska utveckling. 

Data som efterfrågades var kroppsvikt, blodtryck, blodsockervärde (mätt av patient), 

psykologisk status, medicinering, kosthållning, uppföljning av den fysiska aktivitetsplanen 

och copingsmekanismer. Denna information spelades in och skickades till koordinatorn 

som en del i patientens uppföljning. Gruppsamtal mellan kamratstödjarna uppmuntrades 

för att delge varandra erfarenheter, svårigheter och lösningar. Jämfört med kontrollgruppen 

uppvisade dem som fått kamratstöd lägre HbA1c och systoliskt blodtryck samt visade på 

förbättrade fysiska aktivitetsvanor. De uppvisade även bättre kontroll av hypoglykemiska 

episoder. Båda grupperna visade på förbättrade kliniska, metaboliska och psykologiska 

indikatorer.  

 

 I en annan studie av Gagliardinos et. al., (2013) fick patienterna gruppundervisning där 

interaktionen var viktig mellan gruppledare och elever. Stor vikt lades på ett elevaktivt 

arbetssätt och egenvård. Läroplanen innehöll följande delar: symptom på hyperglykemi, 

självkontroll av glukos; fördelar med viktminskning; födoanalys (där kaloriinnehåll i olika 

sorters mat undersöktes), vikten av fotvård och fysisk aktivitet. I den studien har även 

läkarna fått en utbildning om diagnostik, klassifikation och socioekonomiska faktorer; 

kardiovaskulära riskfaktorer, kroniska komplikationer, kontroll behandling och uppföljning 

samt speciella omständigheter. I interventionsgruppen där både läkarna och patienterna 

fick utbildning kunde en markant minskning av HbA1c konstateras. Interventionsgruppen 

där både patienter och läkare fick utbildning kunde uppvisa lägre behandlingskostnader.   

 

I Williams et. al., (2012) studie var hantering av blodsockervärdet det första ämnet som 

behandlades under de första samtalen. Sedan valdes ett av följande teman beroende på den 

förskrivna ordineringen av patientens läkare: medicinering, fysisk aktivitet och hälsosam 

kost. De arbetade enligt en speciell telefonstyrd pedagogisk modell s.k. Telephone Linked 

Care (TLC) utarbetad av Boston Universitet. TLC- koordinator ringde upp patienten efter 
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de två första samtalen samt efter vecka 6,12 och 20 för att identifiera och reda ut eventuella 

tekniska problem med systemet eller undersöka anledningar till utebliven uppkoppling. 

Patienten fick automatiskt varnings-email skickade till sitt mailkonto (skapat specifikt för 

TLC-utbildningen) ifall något inte stod rätt till; det kunde vara en klinisk komplikation, 

något problem som kommit fram under samtalen eller en påminnelse om vikten att besöka 

vårdcentralen. Interventionsgruppen visade på 0,8 procentminskning av HbA1c där 

kontrollgruppen som fick sedvanlig vård endast visade på en 0,2 procent minskning. 

Resultatet visade också på en signifikant förbättring av livskvalité, mental HRQL (Health-

related Quality of Life).  

 

Studien gjord av Ali et. al., (2012) som inte är baserad på DSME men som bygger på aktiv 

medverkan och interaktion mellan vårdgivare och patient. I den studien fick patienter och 

även farmaceuter en utbildning. Tanken med det att ge utbildning till farmaceuter var att de 

träffar patienter med diabetes väldigt ofta och utbildningen kan ge dem en möjlighet att 

skapa ett bra interaktivt möte med patienten. I den här studien fick farmaceut ett 

åttatimmars utbildningsprogram. Där ingick en workshop med diabetesspecialist och 

diabetessjuksköterska. Utbildningen baserades på diabetesvård och remittering. Patienterna 

i interventionsgruppen fick utbildning av apotekare där ingick konsultation och 

provtagning. I interventionsgruppen minskade HbA1c och BMI jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I det här arbetet undersöktes olika pedagogiska metoder inom patientundervisningen och 

litteraturöversikt valdes som en passande metod då det var ett sätt att undersöka vad som 

fanns skrivet inom området. Enligt Forsberg & Wengström (2013) är ett tillräckligt antal 

litteraturstudier av god kvalitet, som kan utgöra underlag för bedömningar och slutsatser, 

en förutsättning för att kunna göra litteraturstudier. Därför undersöktes underlaget av en 

mängd litteraturstudier inom området som skulle besvara syftet av det här arbetet. Sökord 

och databaser valdes inför sökandet av relevanta vetenskapliga artiklar.   

 

Sökandet av relevanta vetenskapliga artiklar genomfördes i databaser CINAHL och 

PubMed med förutbestämda sökordskombinationer. Detta gav relativt bra antal träffar så 

att arbetet kunde fortlöpa vidare. I själva processen lästes först titlar och där avgjordes om 

det var relevant att vidare läsa abstract. Vidare lästes abstract och bestämdes om det var 

aktuellt att läsa hela artikeln. En hel del artiklar lästes hela eller nästintill hela och valdes i 

slutändan bort p.g.a. att de inte passade in i kriterier eller förutbestämda urval av själva 

arbetet. I arbetet användes till slut 14 artiklar.  Forsberg & Wengström (2013) som menar 

att det inte finns regler för det antal studier som ska ingå i en litteraturstudie men det bästa 

är att finna och inkludera all relevant forskning inom ett område. Av praktiska och 

ekonomiska skäl är detta dock inte alltid möjligt. Av de artiklar som inkluderades i studien 
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var fem från USA, två från England, två från Argentina, en från Norge, en från Frankrike, 

en från Italien, en från Taiwan och en från Australien.  

 

De artiklar som valdes lästes igenom systematiskt. Eftersom syftet var att beskriva 

undervisningsmetoder som använts i randomiserade kontrollerade studier för 

patientutbildning vid typ 2 diabetes i jämförelse med sedvanlig vård, så kartlades de olika 

pedagogiska metoder och teorier som framkom i de valda artiklarna. Från början gjordes 

flertal mindre kategorier och i de olika kategorierna sorterades olika artiklar. Varje 

kategori d.v.s. en grupp artiklar hade gemensamma drag. Sedan gjordes tre 

huvudkategorier av olika teorier och metoder så som utbildningar baserade på 

empowerment, utbildningar baserade på social kognitiv teori och utbildningar baserade på 

DSME (Diabetes Self Managament Education) modellen och interaktion mellan patienten 

och vårdgivaren Polit & Beck, (2008). De flesta artiklar var lätta att kategorisera och de 

hade en tydlig och klar teori och pedagogisk metod. I vissa fall var det dock svårt att 

kategorisera och gruppera artiklar. I dessa fall valdes en likartad teori där artiklarna 

placerades. 

 

Tanken med analysmetoden är att beskriva och förklara det som framträder och på vilket 

sätt detta sker. Syftet med dataanalys är att få kunskap om olika fenomen, att tolka 

fenomenets variation så att forskaren kan komma fram till och beskriva den centrala 

kärnan (Forsberg & Wengström, 2013).   

 

Studiens datamaterial med endast 14 artiklar kan upplevas som begränsad vilket kan 

påverka studiens trovärdighet och ett underlag med fler artiklar hade gett ett mer 

tillförlitligt resultat. Tillförlitligheten kunde ha påverkats av kategoriseringen av artiklarna 

i det här arbetet men i det här fallet var det lätt att hitta klara kategorier utom vid ett fåtal 

artiklar som var lite mer svåra att avgränsa. Detta i enlighet med Graneheim & Lundman, 

(2004).  

 

I den utsträckningen som det går att överföra eller använda resultatet bestäms graden av 

överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004).  Överförbarheten av det här arbetet är inte 

så stort och resultatet är svårt att använda i andra sammanhang eftersom datamaterialet är 

litet. I det fallet om ett större antal artiklar hade används skulle överförbarheten varit 

större.  

 

 

Resultatdiskussion 

Undervisningsmetoderna som ingått i de studierna som ingick i arbetet baserades 

huvudsakligen på tre pedagogiska huvudgrupper: de empowermentbaserade teorierna, social 

cognitive theory och DSME, Diabetes Self Management Education. Dessa ingick i den 

innehållsbaserade pedagogiken som stöds av variationsteorin där togs hänsyn till lärandes 

olika uppfattningar och synsätt hos patienter (Säljö, 2009). Undervisningsmetoderna som 

fanns i studierna företrädde därmed ett patientcentrerat synsätt. Detta går i linje med 
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Socialstyrelsens rekommendationer (2011) som betonar vikten av att diabetesvården ska 

vara patientfokuserad (Socialstyrelsen, 2011).   

 

Undervisningsmetoderna i dessa tre grupper betonade också det transformativa lärandet 

(Redman, 2007), d.v.s. att omforma gamla perspektiv och föråldrade tankemönster i nya 

riktningar hos patienten. Detta går i linje med Socialstyrelsens rekommendationer där målet 

med patientutbildningen är att öka patientens förutsättningar för en fungerande egenvård 

(Socialstyrelsen, 2012). I några fall ingick också problemlösning som metod (i DSME-

modellen och i några av de undervisningsprogram som byggde på empowerment). Att en 

problemlösande modell kan vara effektiv bekräftas också i studien av Zoffman & Kirkevold 

(2012) där kommunikationen mellan vårdgivare och patient har visat sig förbättras genom 

Guided Self-Determination (GSD) som är en problemlösande modell (Zoffman & 

Kirkevold, 2012).  

 

De empowermentbaserade utbildningarna visade på förbättrade resultat när de kombinerades 

med t.ex. kamratstödjare (Spencer et. al., 2011) eller social cognitive theory (Wu et. al., 

2011).  

När empowerment användes enbart som metod var förbättringarna inte lika tydliga (Tang et. 

al., 2012). Detta bekräftas av Wikblad (2012) att empowerment i kombination med 

problemlösande arbetssätt visat sig ha positiv effekt på metabol kontroll och livskvalitet.  

Empowermentbaserade modeller har visat sig kunna uppfattas som problematiska (Ramsay 

et. al., 2011) för patienter i utsatta områden.  I studierna i denna undersökning där 

empowerment har kombinerats med kulturellt anpassade metoder och användandet av lokala 

hälsocoacher (Prezio et. al., 2013, Spencer et. al., 2011) kunnat avvärja denna svårighet 

vilket lett till förbättrade blodvärden hos patienterna. Kamratstödjaren har kunnat fungera 

som en länk mellan vårdgivaren och patienten för att tillåta en ömsesidig problemlösning 

(Zoffman & Kirkevold, 2012).   

 

En rimlig slutsats kan vara att om kunskapen förbättras om hur empowerment kan användas 

på olika patientgrupper (kulturell anpassning) och hur den kan kombineras med andra 

pedagogiska metoder (som den problemlösande modellen och social cognitive theory) så kan 

detta leda till att diabetesundervisningen blir mer effektiv. 

 

I bakgrunden nämns att patienternas ökade kunskap i egenvård har stor inverkan på deras 

hantering av diabetes och därmed gör det möjligt för dem att göra informerade val när det 

gäller mat, dosering av insulin m.m. (Murphy et. al., 2011). Utbildningar som baseras på 

DSME-modellen bygger på nationella riktlinjer som utvärderas kontinuerligt vilket 

kvalitetssäkrar och garanterar en hög standard på patientutbildningen när det gäller att ge 

kunskap i egenvård.  I de undervisningsmetoder i detta arbete där DSME-modellen användes 

sågs övervägande goda resultat för både blodvärde och beteendeförändringar. Da Vico et. 

al., (2012) som fokuserade på kostens betydelse visade på förbättrat HbA1c vilket även visat 

sig vara kostnadseffektivt.  Även i Ali et. al., (2012) där lokala apotekare haft en 

framträdande roll visade på betydelsen av information och kunskap i egenvården.  
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När det gäller gruppundervisning så pekar studierna i denna undersökning mot olika håll. 

Sperl-Hillen et. al., (2013) visar på att den individuella undervisningen är mer effektiv än 

multiteam-baserad gruppundervisning. Detta stödjer Steinbekk et. al., (2012) som hävdar att 

individuell undervisning med en utbildare ledde till ett bättre resultat. Å andra sidan visade 

flera studier i det här arbetet på att gruppundervisning i kombination med enskild 

undervisning var mycket effektiv (Spencer et. al., 2011, Wu et. al., 2011 och Gagliardino et. 

al., 2013). För att gruppundervisning ska vara effektiv rekommenderades den modell som 

främjar socialt samspel vilket hjälpte deltagarna att kunna få bättre förståelse för sin sjukdom 

(Redman, 2007 och Knowles et. al., 2005). Denna modell användes i fem 

undervisningsmetoder som presenteras i det här arbetet i artiklarna av Wu et. al., (2011), 

Rygg et. al., (2011), Gagliardino et. al., (2012), Prezio et. al., (2013) och Spencer et. al., 

(2011) med gott resultat vilket stöder denna rekommendation.     

 

Inom Social Cognitive Theory framhålls vikten med tydliga läromål samt vikten av 

kamratstöd (Redman 2007). I de tre undervisningsmetoder där Social Cognitive Theory 

användes pekar två på bra resultat för blodvärde (Wu et. al., 2011 och Prezio et. al., 2013) 

medan Sperl Hillen et. al., (2013) endast för beteendeförändring. Detta visar på att fler 

studier behövs för att tydligt kunna konstatera samband mellan förbättrade blodvärden och 

undervisningsmetoder som enbart baseras på Social Cognitive Theory. Inte heller i 

kombination med empowermentbaserad undervisning har resultaten varit entydiga för 

förbättrat blodsockervärde (Khunti et. al., 2012).  Dock har positiva beteendemässiga 

förändringar kunnat konstateras i studien av Khunti et. al., (2012).    

  

SLUTSATS 

Denna studie visade att tre undervisningsmetoder var vanliga i studier: utbildningar 

baserade på empowerment, utbildningar baserade på social kognitiv teori samt utbildningar 

baserade på DSME modellen. 

Sammantaget kan konstateras att det patientcentrerade, elevaktiva arbetssättet dominerade i 

de undervisningsmetoder som använts i studier för patientutbildning vid typ 2 diabetes. Här 

har ett tydligt fokus på interaktion mellan vårdgivare och vårdtagare, samt 

gruppundervisning i interaktiv form visat sig effektivt för att förbättra glykemisk kontroll 

och livsstilsförändring.  

 

Patientutbildning i egenvård vid typ 2 diabetes är en central del i diabetessjuksköterskans 

arbete. Upplägget på patientutbildningen och den valda pedagogiska metoden spelar stor 

roll för hur effektiv utbildningen är vilket oftast utvärderas genom patientens 

egenvårdsförmåga och hur framgångsrikt patientens livskvalité, blodsockervärde o.s.v. har 

förbättrats. Dessa val som diabetessjuksköterskan gör i planeringen, genomförandet och 

utvärdering av patientutbildningen ställer stora krav på kunskaper om olika pedagogiska 

metoder och förhållningssätt samt hur framgångsrika dessa är enligt evidensbaserad 
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forskning. Diabetessjuksköterskans medvetenhet om hennes pedagogiska roll och konkreta 

färdigheter kan behöva stärkas. Samarbete i ett multidisciplinärtteam har visat sig vara ett 

effektivt sätt att arbeta. Patientutbildning bör bygga på nationella riktlinjer som utvärderas 

kontinuerligt och på så sätt kvalitetssäkrar utbildningen.  

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Fler undersökningar behövs för att med större tillförlitlighet kunna granska olika 

pedagogiska metoder och förhållningssätt i patientutbildningar för att säkerställa en mer 

evidensbaserad diabetesvård. Det skulle också vara intressant att undersöka hur pass 

effektiva metoderna är för olika patientgrupper och ålderskategorier.    
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BILAGA I 

 

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. 

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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BILAGA  II 

 

 

Författare år 

och land 

Titel Syfte  Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalite

t 

Garliardino,J.

J., 

Arrechea,V., 

Assad,D., 

Garliardino, 

G.G., 

Gonzáles, L., 

Lucero, 

S.,…..Klark 

Jr., C.  

 

2012 

Argentina 

Type 2 diabetes 

patients educated 

by other patients 

perform at least as 

well as patients 

trained by 

professionals 

Syftet var att 

jämföra kliniska-, 

metaboliska- och 

psykologiska 

resultat hos 

personer med typ 

2 diabetes efter 

genomgången 

strukturerad 

utbildnings-

program i 

diabetes som hölls 

av profesionella 

utbildare 

gentemot en 

tränad 

kamratstödjare 

som själv har 

diabetes. 

Personer med typ 2 diabetes ( 25-75 år) var slumpmässigt  

valda. Studien undersökte effekterna av en 4-veckors 

strukturerat undervisningsprogram i diabetes i två grupper 

där båda grupperna (kontrollgruppen och 

interventionsgruppen) fick 4-veckors strukturerad 

diabetesutbildning som hölls av profesionella utbildare. 

Interventionsgruppen erhöll en s.k. (peer patient education) 

och fick även supportstöd i form av speciellt utbildade 

kamratstödjare. Kamratstödjare hade genomgått en tre 

dagars intensivkurs med fokus på motivation, 

kommunikation, gruppledningsteknik men även basal 

diabetes kontroll/behandling och uppföljning. 

Kamratstödjarna hade månadsvisa möten med koordinatorn 

och utbildningsteamet för att delge och diskutera utmaningar 

och framgångar (t.ex. copingstrategier) samt skrev rapporter 

till patienternas läkare. Basutbildningen (Diabetes 

Structured Education Courses for people with T2DM) som 

bägge patientgrupperna genomgick bestod av en veckovis 

gruppundervisning under under 6 månader (á 90-120 min). 

Kontrollgrupp 

105  

 

Interventions-

grupp 93  

Jämfört med kontrollgruppen 

uppvisade dem som fått 

kamratstöd lägre HbA1c och 

systoliskt blodtryck samt visade 

på förbättrade fysiska 

aktivitetsvanor. De uppvisade 

även bättre kontroll av 

hypoglykemiska episoder. Båda 

grupperna visade på förbättrade 

kliniska, metaboliska och 

psykologiska indikatorer.  

 

II 

RCT 
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Gagliardino, 

J.J., 

Lapertosa, S., 

Pfirter, G., 

Villagra, M.,  

Caporale, 

J.E., 

Gonzalez, 

C.D.,…… 

Clark Jr, C. 

 

2013 

Argentina 

 

 

Clinical, metabolic 

and psychological 

outcomes and 

treatment costs of a 

prospective 

randomized trial 

based 

on different 

educational 

strategies to 

improve diabetes 

care 

(PRODIACOR) 

 

Syftet var att 

utvärdera 

effekterna av ett 

undervisnings-

program gjord  för 

läkare samt 

patienter med typ 

2 diabetes.  

Studien undersökte effekterna av ett undervisningsprogram 

för typ 2 diabetes med fokus på kostnadseffektivitet för 

läkare och patienter. Patienter delades i fyra grupper med 

117 patienter i varje grupp. Grupp 1 fick varken läkar-eller 

patient undervisning. Grupp 2 fick läkarundervisning, grupp 

3 fick patientundervisning och grupp 4 fick både patient och 

läkarundervisning. Stor vikt lades på ett elevaktivt arbetssätt 

och egenvård. Detta jämfördes sedan med en kontrollgrupp 

som inte fick patientutbildning respektive läkarutbildning. 

Kontrollgrupp 

117 (24) 

Grupp II: 

117(16) 

Grupp III:117 

(21) 

Grupp IV:117 

(22) 

 

I interventionsgruppen där både 

läkarna och patienterna fick 

utbildning kunde en markant 

minskning av HbA1c 

konstateras. 

Interventionsgruppen där både 

patienter och läkare fick 

utbildning kunde uppvisa lägre 

behandlingskostnader.   

 

I 

RCT 

Khunti, 

K.,Gray, L. J., 

Skinner,T., 

Carey,M. E., 

Realf, K., 

Dallosso, 

H.,…..Davies, 

M.J. 

 

2012 

England 

Effectiveness of 

diabetes education 

and self 

management 

program 

(DESMOND) for 

people with newly 

diagnosed type 2 

diabetes mellitus: 

three year follow-

up of cluster 

randomised 

controlled trial in 

primary care 

Syftet var att 

undersöka nytta 

av utbildning i 

egenvård enligt 

strukturerad 

utbildningspro-

gram för personer 

med 

nydiagnostiserad 

typ 2 diabetes 

efetr tre år. 

Deltagarna valdes slumpmässigt inom 13 

primärvårdsinstanser (207 sticken läkarmottagningar) i 

Skottland och England. Deltagare valdes slumpmässigt av 

Universitet Sheffoild med hjälp av så kallad Random Log. 

Varje ställe hade en lokal koordinator som övervakade 

processen, rekrytering och utbildnings utövande samt skötte 

kontakt med utbildningspersonal.Varje ställe fick besök av 

koordinator för studien och minst en kontrollbesök per år. 

Utbildningspersonal skickade biomedicinska provsvar till 

lokal koordinator som i sin tur skickade det till det centrala 

koordinators centrum. Deltagarna var remitterade till studien 

inom sex veckor efter ställd diagnos och de som ingick i 

interventionsgruppen inom 12 veckor. I studien ingick 

nydiagnostiserade patienter med typ 2 diabetes. De arbetade 

enligt ett speciellt program, s.k. Diabetes Education and 

Self-Management for Ongoing and Newly Diagnosed 

(DESMOND). Den innefattade en sex timmar lång 

grupputbildning uppdelad på en dag eller två dagar. 

Kontrollgrupp- - 

- 387 (71) 

Interventionsgru

pp – 437 (56) 

 

Resultatet visade ingen 

signifikant förbättring när det 

gällde HbA1c- värden och 

livsstilsförändringar. Patienterna 

i interventionsgruppen fick dock 

förbättrad förståelse för sin 

sjukdom. 

I 

RCT 
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Prezio, E. A, 

Chen g, D., 

Balasubraman

ian, B. A., 

Shuval, K., 

Kendzor, D. 

E., Culica, D.  

 

2013 

USA 

 

Community 

Diabetes Education 

(CoDE) for 

uninsured Mexican 

Americans: A 

Randomized 

controlled trial of a 

culturally tailored 

diabetes education 

and management 

program led by 

community health 

worker 

Syfte med studien 

var att fastställa 

inverkan av 

kulturellt 

skräddarsydd 

diabetesutbildning 

på HbA1c, 

blodtryck, BMI 

och blodfetter, 

ledd av 

kommunanställd 

vårdpersonal.  

Vuxna personer remmiterade från  kommunal klinik valdes 

slumpmässigt i två grupper, interventions och kontrollgrupp. 

Båda grupper stod på sedvanlig medicinsk behandling 

förskriven av läkare på kliniken. Interventionsgruppen 

deltog i s.k. Community Diabetes Education (CoDE) 

program under 12 månader. Kontrollgruppen fick endast 

vanlig medicinsk behandling. Patienter i kontrollgruppen var 

erbjudna deltagande i CoDE-programmet ett år efter studien. 

Interventionsgru

pp 90 (12) 

 

Kontrollgrupp 

90 (12) 

Interventionsgruppen visade på 

en signifikant minskning av 

HbA1c efter 12 månader 

jämfört med kontrollgruppen 

som fick sedvanlig vård. 

II 

RCT 

Rygg,L.Ø., 

Rise,M.B, 

Grøning, K., 

Steinsbekk,A. 

 

2011 

Norge 

Efficacy of ongoing 

group based 

diabetes self-

management 

education for 

patients with type 2 

diabetes mellitus. A 

randomised 

controlled trial  

Syftet var att 

utvärdera en 

pågående 

gruppbaserad 

diabetes 

utbildning i 

egenvård för 

patienter med typ 

2 diabetes. 

Patienter delades slumpmässigt i två block. För att rekrytera 

patienter tillfrågades 20 läkare i området att identifiera 

lämpliga patienter samt  maila inbjudan och samtycke till 

studien.  Patienter som skickade samtycke och de som 

uppfyllde kriterier för deltagande var kontaktade per telefon 

och blev erbjudna att delta i studien. I studien utvärderades 

effekterna av gruppbaserad diabetesutbildning med fokus på 

egenvård enligt DSME-programmet (Diabetes Self-

Management Education). Två liknande interventionsgrupper 

(8-10 patienter i varje grupp) som fick sin grupputbildning 

på två olika sjukhus jämfördes med en kontrollgrupp. Åldern 

i grupperna var mellan 40-75 år med en jämn 

könsfördelning. Utbildningen bestod av 15 timmars 

undervisning fördelad på tre tillfällen med 1-2 veckors 

mellanrum och leddes av en diabetessjuksköterska med 4-14 

års erfarenhet av diabetesvård. I utbildningen deltog också 

läkare, fysioterapeut samt en person med diabetes som 

berättade om upplevelsen av sjukdomen och hur man 

handskas med de utmaningar som ett liv med diabetes 

innebär. En dietist ingick också vid ett av sjukhuset men i 

det andra sjukhuset representerades dietist rollen av 

Interventionsgru

pp 73 (9) 

 

Kontrollgrupp 

73 (4) 

 

 

Jämfört med kontrollgruppen så 

visade interventionsgruppen på 

en ökad egenvårdsförmåga och 

kunskap om diabetes. Ingen 

skillnad kunde påvisas mellan 

inventionsgruppen och 

kontrollgruppen dock kunde de 

patienter med högt HbA1C 

värde visade på en förbättring 

(0,3 %) efter 12 månader. Detta 

visar på att gruppträning kan 

verka gynnsamt på dem med 

sämre sjukdomskontroll.  

 

I 

RCT 



5 

 

diabetessjuksköterskan.  

 

Spencer,M.S., 

Rosland, A-

M., 

Kieffer,E.C., 

Sinco,B.R., 

Valerio,M., 

Palmisano,G.,

…..Heisler,M. 

 

2011 

USA 

Effectiveness of a 

Community Health 

Worker 

Intervention 

Among African 

American and 

Latino Adults With 

Type 2 Diabetes: A 

Randomised  

Controlled Trial 

Syfte var att testa 

effektiviteten av 

en behavioristisk 

inriktad 

utbildningsmetod 

som var kulturellt 

anpassad med 

fokus att förbättra 

glukosskotroll hos 

patienter med typ 

2 diabetes. 

I gruppen ingick 164 slumpmässigt valda Afro-Amerikaner 

och Latino från två olika sjukvårdsinrättningar i Detroit, 

Michigan. Det användes en empowermentbaserad 

tillvägagångssätt. Detta var en studien av behavioristiskt 

inriktad metod som var kulturällt anpassad. Målgruppen var 

patienter över 18 år med typ 2 diabetes där merparten var av 

afroamerikanskt eller mexikanskt ursprung. I 

undervisningsmodellen var användandet av hälsocoacher, 

Community Health Worker (CHW) och empowerment 

baserad metod var centralt.  Primär mått för resultat var 

HbA1c nivå. Genom att använda empowermentbaserad 

tillvägagångsätt ordnade Community Health Workers med 

egenvårdsutbildning och sedvanliga hembesök samt förljde 

patienter till sjukhuset vid sexmånaders interventionsperiod.  

Interventions-

grupp 84 (25) 

Kontrollgrupp 9 

(22) 

 

 

Resultatet visade på en sänkning 

med HbA1c 7,8 % efter 6 

månader i interventionsgruppen. 

I 

RCT 

Sperl-

Hillen,J-A., 

Beaton,S., 

Fernandes,O., 

Worlay,A.,W.

, Vazquez-

Benitez,G., 

Parker,E.,..Sp

ain,V. 

 

2011 

USA 

Comparativ 

Effectiveness of 

Patient Education 

Methods for Type 2 

Diabetes 

Syfte var att 

jämföra 

effektiviteten av 

en 

grupputbildning 

och en individuell 

utbildning samt 

sedvanlig vård 

hos patienter med 

typ 2 diabetes. 

Totalt 623 vuxna från Minnesota och New Mexico 

inkluderades. Alla hade typ  2 diabetes med HbA1c-värde 

7% och högre va slumpmässigt valda i tre olika grupper: 

grupputbildning som användes av Diabetes Conversations 

Map; individuell utbildning och tredje gruppen var de som 

inte deltog i utbildningen alltså de som fick vanlig vård. 

Uppföljning gjordes efter 6 och 12 månader. 

Grupp 

utbildning 243 

(48) 

Individuell 

utbildning 246 

(37) 

 

Ingen utbildning 

– vanlig vård 

134 (26) 

 

 

Resultatet visade på att den 

grupp som fick individuell 

undervisning uppvisade bättre 

sjukdomskontroll än 

gruppundervisningen där man 

använt samtalskartor 

(conversation maps).  
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Sperl-Hillen, 

J-A., Beaton, 

S., 

Fernandes,O., 

Worlay, 

A.,W., 

Vazquez-

Benitez, G., 

Hanson, 

A.,…Spain,V. 

 

2013 

USA 

Are Benefits From 

Diabetes Self-

Managament 

Education 

Sustained? 

Syftet med 

besöken var att 

hjälpa patienterna 

att utveckla 

personligt 

modifierade 

beteendemål för 

att förbättra 

egenvården. 

I studien valdes slumpmässigt 623 vuxna personer med typ 2 

diabetes och HbA1c över eller lika med 7%. De delades i sin 

tur till en grupp som fick konventionell individuell 

undervisning, gruppundervisning där användes s.k. Diabetes 

Conversations Maps, samt grupp som fick vanlig vård d.v.s. 

ingen undervisning. I undersökningen gjordes en utvärdering 

som jämförde gruppbaserad undervisning (GE) och 

konventionell individuell undervisning (IE) i egenvård enligt 

det s.k. Egenvårdsprogrammet i diabetes. Resultatet 

jämfördes sedan med en grupp som fick sedvanlig vård men 

ingen undervisning (UC). För att utvärdera resultatet av 

utbildningen användes HbA1C, diabetesspecifika skalor s.k. 

Problem Areas in Diabetes (PAID),  Diabetes Self Efficacy 

(DES), Recommended Food Score (RFS), och vidare 

användes fysisk aktivitet samt medicinering. Patienterna 

hade haft diabetes i genomsnitt i 11 år med suboptimal 

kontroll. 

Gruppundervisn

ing 243 (68) 

Individuell 

undervisning 

246 (35) 

Ingen 

undervisning 

134 (0) 

Resultatet visade på att den 

individuella undervisningen 

uppvisade signifikant och 

bibehållen förbättring i 

självförmågan och även 

minskad känslomässig stress 

relaterad till sjukdomen. 

Kortvarig förbättring av HbA1c, 

nutrition och fysisk aktivitet för 

den individuella undervisningen 

konstaterades men dessa värden 

kunde ej bibehållas under en 

längre tid (250 dagar). Ingen 

signifikant förbättring 

uppmättes för 

gruppundervisningen.           
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Tang, P.C., 

Overhage,M.J

, Chan, A.S. 

Brown, N.L., 

Aghighi,B., 

Entwistle, 

M.P., Hui, 

S.L.,….Youn

g, C.Y. 

 

2012 

USA 

Online disease 

management of 

diabetes: Engaging 

and Motivating 

Patients Online 

With Enhanced 

Resources-Diabetes 

(EMPOWER-D), a 

randomized 

controlled trial 

Syftet var att 

utvärdera ett 

onlinebaserad 

stöd för egenvård 

för personer med 

okontrollerad typ 

2 diabetes.  

Det gjordes en 12-månaders parallel randomiserad 

kontollerad studie så kallad Motivating Patients Online With 

Enhanced Resource-Diabetes (EMPOWER-D) av 415 

personer med typ 2 diabetes med HbA1c värde över eller 

lika med 7,5%. 

Studien undersökte ett nätbaserat undervisningsprogram s.k. 

Engaging and Motivating Patients Online With Enhanced 

Resource-Diabetes (EMPOWER-D) för patienter me typ 2 

diabetes, en aktiverande och motiverande metod. Studien var 

ledd av Palo Alto Medical Foundation (PAMF) som 

utväcklade det nätbaserade systemet för att stödja patienter 

med diabetes  som del av det s.k. personalized healthcare 

program (PHCP) – ett program som jobbar enligt nationella 

riktlinjer för utbildning i egenvård i diabetes och som 

användes i studien. Vidare PHCP-programmet innefattar åtta 

moduler: 

Interventionsgru

ppen 202 (16) 

Kontrollgrupp 

213 (20) 

 

Genom onlinekommunikationen 

mellan patienten och 

hälsoteamet så skapades en 

bättre kontinuitet i vården. 

Jämfört med vanlig vård så hade 

deltagare i interventionsgruppen 

förbättrad diabeteskontroll efter 

6 månader däremot efter 12 

månader fanns det ingen 

signifikant skillnad i HbA1c, 

vikt och blodtryck. Efter 12 

månader hade 

interventionsgruppen bättre 

värde av kolesterol. En posthoc 

undersökning visade på en 

signifikant förbättrad 

diabeteskontroll med en 

sänkning av HbA1c med >0,5 % 

efter 12 månader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
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   1. en glukosmetare som överför information av blodvärden 

till sjukhuset elektroniskt via dataprogrammet; 2. En 

patientspecifik ”kontrollpanel” i dataprogrammet där 

patienten har en överblick över olika testresultat, göra 

jämförelser med målvärden och se vårdplanen samt aktuell 

medicinering etc; 3. Nutritionslogg; 4. Insulinregister; 5. 

Motionslogg; 6. On -line kommunikation med vårdteamet; 

7. Kommunikation med sjuksköterskan och 8. Digitala 

broschyrer och videoläromedel. 
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Trouilloud,D. 

& Regnie, J. 

 

2013 

Frankrike 

Therapeutic 

education among 

adults with type 2 

diabetes: effects of  

a three-day 

intervention on 

perceived 

competence, self-

management  

behaviours and 

glycaemic control 

 

Syfte var att 

undersöka 

effekten av en 

terapeutiskt 

tredagars 

utbildningsprogra

m på uppfattad 

kompetens, 

egenvårdsbehov 

(som fysisk 

ativitet, diet och 

medicinering) och 

glukoskontroll 

bland personer 

med typ 2 

diabetes.  

Den här kontrollerade randomiserade studien hölls vid  

diabetesutbildnings enhet på ett Franskt sjukhus i Grenoble. 

Deltagare rekryterades frivilligt. Alla hade diagnos typ 2 

diabetes som var fastställd av läkaren, åldern var ellan 20-80 

år, alla pratade franska. Patienerna genomgick en så kallad  

Therapeutic Patient Education (TPE), en tredagars 

utbildning som innehöll åtta gruppsesioner, varje seassion 2-

3 timmar. Sessioner var interaktiva och paientcentrerade, 

bestod av både utbildnings och problemlösnings aktiviteter 

baserade på tre huvudkomponenter för hantering av 

diabetes: diet, fysisk aktivitet och medicinering. Grupper 

bestod av 5-8 deltagare. TPE var formad av en en 

multiprofesionell team med specialist i diabetes, dietist, 

sjuksköterska och en rådgivare för fysisk aktivitet. I 

kontrollgruppen var patienter på väntelistan. Deltagarnas 

anamnes (behandling, glukoskontroll, egenvårdsbehov och 

kompetens) togs före utbildningen och efter tre månader. 

 

Totalt 120 

deltagare som 

delades upp i 

interventions 

och 

kontrollgrupp. 

Bortfall med 16 

deltagare. 

I interventionsgruppen 

minskade HbA1c, blodsocker, 

BMI samt blodglukos jämfört 

med kontrollgruppen. 

II 
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daVico, L., 

Monami, M. 

Biffi, B., 

Lamanna, C., 

Martelli, C., 

Marchionni, 

N. & 

Mannucci,E.  

 

2012 

Italien  

Targeting 

educational therapy 

for type 2 diabetes: 

identification of 

predictors of 

therapeutic success 

Syftet med 

studien var att 

fastställa 

framgångsrika 

faktorer efter kort 

och enkel 

grupputbildningsp

rogram för 

livsstilsförändring

ar för patienter 

med typ 2 

diabetes.  

Studien undersökte effekterna av ett interaktivt 

gruppträningsprogram för diabetes 2 patienter med fokus på 

kost och fysisk träning. Programmet delades upp i fem pass 

(8-10 patienter) med en vecka emellan. Första passet var sex 

timmar långt och leddes av en läkare, en sjuksköterska och 

en dietist. De övriga passen var två timmar långa med enbart 

dietist närvarande. I det avslutande passet deltog även 

sjuksköterska. . Kontrollgruppen fick en 60-minuter lång 

konsultation med en dietist som föreskrev en 

rekommenderad diet beroende på patientens vikt. 

Interventionsgru

pp 150 (19) 

 

Kontrollgrupp 

113 (0) 

Jämfört med kontrollgruppen 

uppvisade interventionsgruppen 

lägre värden av HbA1c, BMI, 

diabetes längd, protein och 

kolesterolintag. 
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Willliams, E. 

D., Bird, D., 

Forbes, A.W., 

Russell, A., 

Ash, S., 

Friedman, R., 

Scuffham, P. 

A. & 

Oldenburg,B.  

2012 

Australien 

Randomised 

controlled trial of 

an automated, 

interactive 

telephone 

intervention (TLC 

Diabetes) to 

improve type 2 

diabetes 

management: 

baseline findings 

and six-month 

outcomes   

Syftet var att 

förbättra följande 

förmågor i 

egenvård: 

Blodsocker- 

kontroll, 

kosthållning, 

fysisk aktivitet 

och medicinintag. 

Det gjordes en randomiserad konrollerad studie med vuxna 

personer med typ 2 diabetes med HbA1c högre eller lika 

med 7.5 %.  Personer var slumpmässigt placerade i 4x4 

blockdesign för att delta i ett interaktivt telefonsystem 

patientutbildning eller fick de (kontrollgruppen) vanlig vård. 

I studien undersöktes effekten av en diabetesutbildning där 

man använt ett interaktivt telefonsystem, Telefone-Linked 

Care(TLC) Diabetes system i Australien utvecklat av Boston 

Universitet. Alla patienter fick ett TLC Diabetes kit som 

innefattar handbok, digital blodsockermätare (ACCU-

CHEK); testremsor och en Bluetooth-enhet som laddar upp 

blodglukos data in i TLC-systemet. Rökare fick även ett 

starthjälpspaket för att sluta röka.  Deltagarna lärde sig 

använda systemet vid ett första introduktionsmöte. En 

journal överlämning skedde från patientens vårdcentral till 

TLC- koordinatorn som matade in all fakta i systemet 

rörande antal blodtagningar per vecka, rekommenderade 

blodglukosvärden och godkända rekommendationer för 

fysisk aktivitet. Deltagarna uppmanades att koppla upp sig 

mot systemet med ett unikt lösenord varje vecka under sex 

månaders tid. Varje samtal tog cirka 20 minuter beroende på 

innehåll och deltagarens respons. 

Interventionsgru

pp 60 (12)  

 

Kontrollgrupp 

60 (5) 

 

Interventionsgruppen visade på 

0,8 % minskning av HbA1c där 

kontrollgruppen som fick 

sedvanlig vård endast visade på 

en 0,2 % minskning. Resultatet 

visade också på en signifikant 

förbättring av livskvalité, 

mental HRQL(Health-related 

Quality of Life).  
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Wu,S-F.V., 

Lee,M-C., 

Liang,S-H., 

Lu, Y-Y., 

Wang, T-J. & 

Tung, H-H. 

 

2011 

Taiwan 

Effectiveness of 

self-efficacy 

program for persons 

with diabetes: A 

randomized 

controlled trial 

Syfte med den här 

studien var att 

undersöka 

effekten av 

egenvårdsprogra

mm för personer 

med typ 2 

diabetes i Taiwan 

med fokus på 

ökad 

egenvårdsförmåga 

och 

egenvårdsbehov. 

Det gjordes en randomiserad kontrollerad studie med en 

interventions-och en kontrollgrupp. Deltagare i 

interventionsgruppen erhöll en standard utbildning och 

ytterligare en egenvårdsprogram. Patienter i kontrollgruppen 

erhöll endast en standard utbildning av läkaren och 

sjuksköterskan 10-15 minuter lång och dietist 10-15 min 

lång. Båda grupperna undersöktes samtidigt: 3, 6 och 12 

månader efter interventionen. Studien undersökte effekten 

av ett undervisningsprogram som syftade till att förbättra 

patientens tilltro till den egna förmågan i egenvård s.k. Self-

Efficacy-Enhanceing Intervention Program (SEEIP) för 

personer med typ 2 diabetes. Utbildningsmaterialet testades 

och modifierades utifrån en pilotstudie. 

Interventionsgru

ppen 81 (9) 

Kontrollgruppen

77 (4) 

Studien kunde påvisa en 

signifikant höjning av 

egenvårdförmåga, tilltro, och 

aktiviteter i egenvård hos 

interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen efter både 

tre och sex månader.   
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