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SAMMANFATTNING 

 

Diabetes typ 2 är ett växande globalt folkhälsoproblem. Diabetes mellitus är en livslång 

sjukdom och patienterna behöver utbildning och stöd så att de kan utföra den egenvård som 

behövs för att de skall må bra och förebygga komplikationer av sjukdomen. Det är 

diabetessjuksköterskan som träffar patienten kontinuerligt och är den som främst har till 

uppgift att ge råd och stöd till patienterna med typ 2 diabetes.  

 

Syftet med arbetet är att beskriva effekten av individuella samt gruppbaserade 

utbildningsprogram för patienter med typ 2 diabetes. Utfallsmåtten var HbA1c, vikt, fysisk 

aktivitet, livsstilsförändringar och psykosociala aspekter.  

 

Metoden som användes i arbetet var en litteraturöversikt. Artiklar söktes i databaserna 

PubMed samt Cinahl och de skulle antingen vara randomiserad kontrollerad studie (RCT) 

eller kliniskt kontrollerad studie (CCT). 15 artiklar valdes ut att ingå i arbetet.  

 

Resultatet baseras på 13 RCT och två CCT studier och uppföljningstiden i studierna var sex 

månader till fyra år. Åtta studier omfattade gruppbaserade patientutbildningsprogram och fyra 

studier omfattade individuella patientutbildningsprogram jämfört med sedvanlig vård. Tre 

studier jämförde gruppbaserad kombinerad med individuellt patientutbildningsprogram 

jämfört med kontrollgrupp. HbA1c förbättrades i alla studier där någon form av utbildning 

utfördes. Effektmåttet vikt förbättrades i studierna, men en trend sågs att efter ett år stannade 

förbättringen av. Ingen ökning av fysiska aktiviteten sågs. Livsstilsförändringar såsom 

kunskap om diabetes och egenvårdsförmåga utvärderades i nio studier och positiva effekter 

kunde påvisas främst för de gruppbaserade patientutbildningsprogrammen. Få förbättringar 

noterades beträffande effektmåtten livskvalitet och tilltro till egen förmåga.   

 

Litteraturöversikten visade att individuella samt gruppbaserade utbildningsprogram för 

patienter med typ 2 diabetes kan förbättra HbA1c och vikt. Ingen ökning av fysik aktivitet 

noterades. Gruppbaserade patientutbildningsprogram kan ha en positiv effekt på 

livsstilsförändringar. Det är svårt att bedöma förbättringen kring livsstilförändringar samt 

psykosociala aspekter då olika former av patientutbildningar utfördes i de olika studierna samt 

olika mätinstrument användes. Utbildning för patienter med typ 2 diabetes borde göras 

regelbundet, ett utbildningstillfälle räcker inte hela livet. Det krävs ny kunskap samt 

motivation för dessa patienter så att de kan göra det bästa valet utifrån sin hälsa och 

livssituation. 

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, patientutbildning, HbA1c, egenvård, livsstilsförändringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMMARY 

 

 

Diabetes type 2 is a global healthcare problem. Diabetes mellitus is a lifelong disease and 

patients needs education and support to do the self-care choices that is needed to feel well and 

to avoid complications of the diabetes disease. It is the diabetes nurse who meets patients with 

diabetes type 2 regularly and is the one who foremost gives the patients advice and support 

that they need. 

 

The aim of the study is to describe the effect of individual and group patient education for 

patients with type 2 diabetes. The outcome measures where Hemoglobin A, Glycosylated, 

weight, physical activity, lifestyle changes and psychosocial aspects.  

 

The method used in this study was a systematic review. Articles that was used in this systemic 

review was found in the databases PubMed and Cinahl. Only random controlled trials (RCT) 

and clinical controlled trials (CCT) was included. 15 articles were used in this study. 

 

The result is based on 13 RCT and two CCT studies and the follow up time in these studies 

were from sex months to four years. Eight studies were group based patient education and 

four studies were individual based patient education compared to regular care. Three studies 

compared group based patient education with individual based patient education compared to 

a control group. Hemoglobin A, Glycosylated improved in all the studies where some form of 

education was given. Weight did decrease up to a year in the studies, but a trend was that after 

a year weight did not decrease any more. Physical activity did not increase after patient 

education. Lifestyle changes like diabetes knowledge and self-efficacy was reported in nine 

studies and positive effects were showed in the studies with group based patient education. 

The psychosocial aspects, such as quality of life and self-efficacy did not improve 

significantly.  

 

The systematic review showed that individual and group based patient education for patients 

with type 2 diabetes can improve Hemoglobin A, Glycosylated and weight. No increase in 

physical activity was showed. Group based patient education can have positive effect on 

lifestyle changes. It was difficult to do conclusions about lifestyle changes and psychosocial 

aspects due to different forms of educations and different measuring instruments that were 

used in the studies. Patient education for people with type 2 diabetes should happen regularly, 

because only one education does not last a lifetime. It takes new knowledge and motivation 

for these patients so they can do the best choices for there health and life situation.  

 

Keywords: Diabetes type 2, patient education, Hemoglobin A, Glycosylated, self-care, 

lifestyle changes 
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INLEDNING 

 
Diabetes mellitus ökar i hela världen och är ett växande globalt folkhälsoproblem. I dag 

beräknas diabetes bland den vuxna befolkningen till runt 366 miljoner och uppskattas öka till 

552 miljoner år 2030. I detta är inte inräknat de fall som är okända, vilka beräknas vara lika 

många. Ökningen är i största del typ 2 diabetes (Agardh& Berne, 2009). I Sverige har ca fem 

procent av kvinnorna och sju procent av männen mellan 18-84 år diabetes. De flesta, 85-90 

procent, av dem med diabetes har typ 2 diabetes och mer parten av dem tar primärvården hand 

om (Agardh & Berne, 2009; Nationella diabetes registret, 2012; Socialstyrelsen, 2010; 

Wikblad, 2012). 

Inom primärvården är det en viktig uppgift att ha regelbunden kontakt med patienter med typ 

2 diabetes och det är oftast diabetessjuksköterskan som träffar patienterna med typ 2 diabetes 

kontinuerligt. Den viktigaste uppgiften diabetessjuksköterskan har är att utbilda och stödja 

patienter med diabetes. Och på så sätt möjliggöra att patienterna kan utföra den egenvård som 

behövs för att de skall nå optimal hälsa trots att de har fått en livslång sjukdom (Wikblad, 

2012). Så mycket som 90- 98 procent av diabetesbehandlingen utgörs av individens egenvård 

(Anderson, 1995; Osborn & Egede, 2010). 

Patientutbildning i egenvård vid diabetes är en väsentlig del av hälso- och sjukvårdens 

uppgifter. Patienten måste ha kunskap om kost, motion, blodsockermätning och 

diabetesmediciner för att uppnå en bra blodglukosnivå och för att undvika komplikationer till 

sin diabetes. En förutsättning för att lyckas med detta är att patienten har god kunskap så att 

hon/han kan fatta ändamålsenliga beslut i sin egenvård. Patientutbildning är därför nödvändig 

för en välfungerande egenvård. Patientutbildning kan ges individuellt eller i grupp och syftar 

till att öka patientens möjligheter att påverka och medverka i sin egen vård och behandling 

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

 

BAKGRUND 

Olika typer av diabetes 

Agardh och Berne (2009) beskriver att diabetes mellitus är en heterogen sjukdom som 

debuterar och utvecklas på olika sätt hos olika individer. Den gemensamma nämnaren är dock 

att glukosnivåerna är förhöjda. Etiologin vid diabetes är komplex och enstaka riskfaktorer 

finns inte. Diabetes delas in i två olika typer, typ 1 samt typ 2 diabetes. Det finns även andra 

typer av diabetes, så som MODY (maturity-onset diabetes of the young), vilket innebär att det 

är en mutation i en gen som orsakat sjukdomen, samt LADA (latent autoimmune diabetes in 

adults), vilket är en form av diabetes som ligger mellan typ 1 samt typ 2 diabetes, men dessa 

former av diabetes kommer inte att beskrivas i detta arbete. Både genetiska och icke-genetiska 

faktorer har stor betydelse för etiologin vid typ 1 diabetes. Vid typ 1 diabetes föreligger en 

autoimmun destruktion av de insulinbildande betacellerna, vilket leder till att 

insulinproduktionen upphör. I barn- och tonåren förekommer nästan enbart typ 1 diabetes. 

Typ 1 diabetes förekommer även hos vuxna i alla åldrar. Incidensen är densamma i 70-

årsåldern som vid 30 år. Hos unga inträffar insjuknandet ofta akut, medan hos vuxna kan 

debuten ske mer gradvis. Etiologin vid typ 2 diabetes utgörs av faktorer som övervikt, fysisk 

inaktivitet och ärftliga faktorer. Typ 2 diabetes, vilken är den vanligaste typen av diabetes, 

kännetecknas med att man både har relativ insulinbrist samt insulinresistens. Relativ 

insulinbrist innebär att även om insulinproduktionen är normal eller den kan till och med vara 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Osborn%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19699601
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Egede%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19699601
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förhöjd, är effekten ute i vävnaderna nedsatt Insulinresistent innebär att cellernas förmåga att 

reagera på insulinet är nedsatt (Agardh & Berne, 2009; Apoteket, 2011). 

 

Komplikationer 

 

Vid typ 1 diabetes föreligger en betydande risk för utveckling av ögonkomplikationer 

(retinopati), njurkomplikationer (nefropati) och nervskador (neuropati). Det finns ett tydligt 

samband mellan blodglukos, diabetesduration och progressionen av dessa komplikationer. De 

flesta patienter med typ 1 diabetes får någon form av retinopati, medan mindre än en femtedel 

drabbas av svårare njurskador. Utvecklingen av åderförkalkningssjukdomar (makroangiopati) 

sker snabbare vid typ 1 diabetes än vid typ 2 diabetes. Insjuknande och dödlighet i 

koronarsjukdom, stroke och perifer kärlsjukdom är 2–3 gånger högre vid typ 1 diabetes. Cirka 

2/3 av alla med typ 2 diabetes, oavsett kön, avlider i någon form av hjärtkärlsjukdom. 

Mikrovaskulära komplikationer, så som retinopati uppträder även hos patienter med typ 2 

diabetes. Allvarlig nefropati är mindre vanlig än vid typ 1 diabetes, men mikroalbuminuri, 

vilket innebär en ökad utsöndring av protein i urinen, finns hos många patienter med typ 2 

diabetes. Hos äldre är perifer neuropati en vanlig komplikation. De metaboliska störningarna 

vid typ 2 diabetes tenderar att progrediera med tilltagande diabetesduration. Detta medför att 

patienter, som i början av sin sjukdom klarade sig med kostbehandling, senare behöver 

tablett- eller insulinbehandling. Idag behandlas mer än hälften av patienter med typ 2 diabetes 

som haft sin diabetes över 10 år med insulin (Agardh & Berne, 2009; Apoteket, 2011). 

 

Behandlingsmålet vid både typ 1 samt typ 2 diabetes, är en så normal blodglukosnivå som 

möjligt, bibehållen god livskvalitet, minsta möjliga risk för akuta och långsiktiga 

komplikationer. Detta är för att minimera risken för att drabbas av komplikationer som 

exempelvis stora urinmängder (polyuri), törst och trötthet. De akuta komplikationerna är 

ketoacidos (ett tecken på akut insulinbrist) vid typ 1 diabetes och hyperglykemiskt 

hyperosmolärt syndrom (höga blodglukosnivåer, ofta över 30 mmol/l) vid typ 2 diabetes, 

liksom hypoglykemi (lågt blodglukos) (Agardh & Berne, 2009). 

 

Symptom 

Diabetes mellitus kan endera debutera akut med de klassiska symptomen som törst, stora 

urinmängder, viktminskning, suddig syn och infektioner. Denna typ av symptombild är 

vanligast vid typ 1 diabetes, men förekommer även vid typ 2 diabetes. Men oftast är 

symptomen mindre allvarliga vid typ 2 diabetes. Symptom kan helt saknas trots höga 

blodglukosvärden under en längre tid och ibland har diabeteskomplikationer, så som hjärt- 

och kärlsjukdomar, ögonkomplikationer och neuropatier, redan hunnit utvecklas när 

diagnosen ställs. Det sist nämnda är det vanligaste förloppet för typ 2 diabetes. Typ 2 diabetes 

har en stark ärftlighets faktor och den är polygen, vilket innebär att typ 2 diabetes är ett 

resultat av olika gener och miljöfaktorer. Även stigande ålder, fysisk inaktivitet samt övervikt 

ökar risken för typ 2 diabetes (Agardh & Berne, 2009).  

Långtidsblodglukos, HbA1c  

Diabetes leder till stora kostnader i samhället, vilket till stor del beror på komplikationerna av 

sjukdomen. Personer med högt långtidsblodglukos, HbA1c, har den största risken att drabbats 

av komplikationer, så som njursvikt, hjärt- och kärlsjukdomar, ögonkomplikationer och 

nervskador. Värdet på HbA1c avspeglar genomsnittlig glukoskontroll under de senaste två till 

tre månaderna. HbA1c står för hur mycket glukos som har fastnat på hemoglobinet i de röda 

blodkropparna. Det finns ett starkt vetenskapligt samband att uppkomsten av 
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följdkomplikationer kan förhindra eller fördröjas genom att ligga så bra i blodglukos som 

möjligt (Agardh & Berne, 2009; Nationella diabetes registret, 2012; Socialstyrelsen, 2010). 

För patienter med typ 2 diabetes är det optimala HbA1c värdet under eller lika med 42 

mmol/mol, acceptabelt värde ligger mellan 42-52 mmol/mol och otillfredsställande över 52 

mmol/mol (Diabeteshandboken, 2013). Dessa värden är riktvärden, för den enskilda patienten 

kan målvärdet skilja sig från riktvärdena bland annat på grund av hur länge man haft sin 

diabetes, ålder och andra sjukdomar och komplikationer. Andelen med högt HbA1c, över 73 

mmol/mol, samt målnivån, mindre än 52 mmol/mol i HbA1c, har länge ökat i alla 

åldersgrupper, vilket är alarmerande eftersom forskning visar att ju bättre glukoskontroll i 

början av sjukdomen desto mindre komplikationer senare i livet. Det finns således ett stort 

behov av att arbeta för att få fler att uppnå målvärden med diabetesbehandlingen och på så 

sätt reducera riskerna för komplikationer som både kan försämra livskvaliteten och förkorta 

överlevnaden hos patienterna och som medför höga kostnader för samhället (Nationella 

diabetes registret, 2012; The Diabetes Control and Complications Trial Research Group 

(DCCT), 1993; UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group, 1998). 

I den senaste rapporten från Nationella diabetes registret (NDR) (2013) visade på att den 

negativa trenden angående HbA1c har börjat vända, vilket kan vara ett resultat av mer 

intensivt kvalitetsarbete genom att användandet av data från NDR ökat. 

Orsaker 

Förändringar i kostvanor såsom överkonsumtion av mat i samband med minskad fysisk 

aktivitet har bidragit till en ökning av övervikt, fetma och typ 2 diabetes. Övervikt och fetma 

är den största riskfaktorn för att utveckla typ 2 diabetes (Agardh & Berne, 2009; 

Socialstyrelsen, 2010). Enligt Agardh och Berne (2009) har flera studier påvisat att man kan 

minska risken att utveckla diabetes med hälften för personen med nedsatt glukostolerans med 

hjälp av kost- och motionsråd som leder till viktminskning.  

Övervikt och fetma 

Övervikt och fetma har 70-80 procent av personer med typ 2 diabetes i Sverige, medan 

andelen normalviktiga minskar. Övervikt och fetma är svårt att behandla. Den grundläggande 

behandlingen för att gå ner i vikt är förändringar i kost- och motionsvanor (Agardh & Berne, 

2009). I en studie av Wing et al (2011) visade att bara en viktminskning på mellan 5-10 

procent har en betydande effekt på risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar på grund av att 

blodglukosvärden, kolesterolvärden samt blodtrycket förbättras. Men problemet med icke-

kirurgisk behandling är att viktreduktionen inte är bestående.  

Nationella riktlinjer för diabetesvården rekommenderar därför viktreducerande kirurgi hos 

patienter med ett Body Mass Index (BMI), vilket är ett mått på relationen mellan längd och 

vikt, på över 40, vilket innebär svår fetma. Vid specifika omständigheter kan även patienter 

med ett BMI på 35-40 erbjudas kirurgi om det finns svårigheter att uppnå glukoskontroll 

(Agardh & Berne, 2009; Socialstyrelsen, 2010). 

I litteraturöversikten av Azizi (2013) har man sett att gastric-by pass, vilket innebär en 

operation där man förminskar magsäcken, är ett bra supplement till övervikt och diabetes, så 

måste det finnas andra sätt att hjälpa patienter att gå ner i vikt på ett mer långsiktigt 

perspektiv. Nya hälsoprogram och riktade undersökningar bör göras för att se på vilket sätt 

det är bäst att förebygga övervikt och typ 2 diabetes, sätt som inte kräver kirurgi. 
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Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är en underutnyttjad resurs i diabetesvården, fastän undersökningar visar på 

att med fysisk aktivitet så finns det många gynnsamma effekter som bland annat 

viktminskning (Socialstyrelsen, 2010). Även i studien (Rejeski et al., 2012) visade resultatet 

på att fysisk aktivitet och viktminskning leder till ökad rörlighet hos patienter med typ 2 

diabetes. I studien av Ribisl et al. (2012) påvisades att fysisk aktivitet och viktminskning 

bidrog till att patienterna snabbare fick tillbaka normal hjärtrytm efter att ha insjuknat i hjärt- 

och kärlsjukdomar.  

Fysisk träning och regelbunden motion har också visat sig vara av stor betydelse för att 

förebygga typ 2 diabetes samt att det leder till bättre metabol kontroll vid typ 2 diabetes 

(Yates, Davies, Gorely, Bull och Khunti, 2009). Dessutom förbättras blodsockret, 

insulinresistensen blir mindre och levern klarar bättre av att utsöndra insulin vid fysisk 

aktivitet hos personer med nedsatt glukos tolerans. Med fysisk aktivitet kommer även ett ökat 

välbefinnande samt bättre funktion när det kommer till hjärta och kärl (Agardh & Berne, 

2009). 

Under 2000- talet har två övertygande forskningsresultat publicerats om motionens betydelse 

för prevention av typ 2 diabetes genom den finska Diabetes prevention study, DPS 

(Lindström et al., 2013) och den amerikanska studien Diabetes prevention program, DPP 

(Ratner, 2006). Dessa två kontrollerade och randomiserade studier visade på signifikanta 

diabetspreventiva effekter genom livsstilsinterventioner som omfattande motion, kost och 

viktminskning (Agardh & Berne, 2009; Lindström et al., 2013; Ratner, 2006). 

Egenvård 

Dorothea Orem har utvecklat en egenvårdsteori (Orem, 1995) och i den teorin ingår två idéer 

om egenvård (Selanders, Schmieding och Hartweg, 1995). Den ena är egenvård som ett inlärt 

beteende och det andra att egenvård är en medveten handling. Den inlärda egenvården 

beskriver Orem att den lärs in via interaktion och kommunikation inom sociala grupper. Den 

andra egenvårds idén utförs målmedvetet, i ett visst syfte. Enligt Orem (1995) har alla 

människor en potentiell förmåga och motivation som krävs för omsorg om sig själv och andra 

som är beroende av dem. Att kunna bedriva omsorg till sig själv är en kunskap vilket innebär 

att inhämta kunskap om åtgärder och egenvård vilket inte alla personer har en förmåga till att 

utföra. Men bara för att man besitter denna förmåga betyder det inte heller att alla inhämtar 

den kunskap och åtgärder som behövs. 

Orem (1995) definierade egenvård som ”aktiviteter som individer initierar och utför i syfte att 

upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande”.  

Enligt Haas et al. (2014) är egenvården det viktigaste för personer med diabetes samt för att 

förebygga sjukdomen. Egenvård krävs för att senare lägga eller förhindra att komplikationer 

till diabetes uppkommer. I USA finns det utarbetade nationella standards för 

egenvårdsutbildning vid diabetes, DSME (Diabetes self-management education), vilket 

Sverige saknar. Det finns utarbetat totalt 10 standards. De går ut på att det skall finnas en 

övergripande organisationsstruktur och ny kunskap skall inhämtas regelbundet. Det skall vara 

utbildad personal som skall besluta vem som bäst behöver denna kunskap. Utbildaren skall 

tillsammans med patienten göra ett skriftligt och individanpassat program som skall följas upp 

och utvärderas. Det skall finnas ett kontinuerligt stöd för patienterna och så skall utvärdering 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rejeski%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22455415
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och mätning av patienternas framsteg göras regelbundet. Även kvalitets utveckling skall 

bedrivas (Haas et al., 2014).  

Egenvård vid diabetes omfattar främst fyra av de så kallade hörnpelarna; mat, motion, 

medicinering samt egenmätning av blodglukos. Egenvården är avgörande för att få kontroll 

över sin diabetes. Egenvård innebär allt det man gör för att må bra trots sin sjukdom 

(Wikblad, 2012). 

Svårigheter att bedriva egenvården beror oftast inte på kunskapsbrist utan på olika 

psykosociala aspekter, vilka kan vara stress, nedstämdhet, depressioner, oro, ångest, rädsla för 

hypoglykemier (lågt blodsocker) och ätstörningar. Personer med diabetes drabbas två till tre 

gånger så ofta av depression och ångest symptom som personer som inte har diabetes 

(Anderson, Freedland, Clouse & Lustman, 2001; Barnard, Peyrot & Holt, 2012; Polonsky, 

2002), vilket med för att motivationen att bedriva egenvård minskar med högre 

blodglukosvärden som följd. De är viktigt att kontrollera om personer med diabetes är 

drabbade av någon av dessa psykosociala aspekter som hindrar dem från att utföra sin 

egenvård (Barnard et al., 2012).  

För att patienten skall kunna fatta beslut om sin egenvård så behövs stöd, råd och utbildning 

från vårdpersonalen. Många faktorer påverkar blodsockret, så som kost, motion, stress, 

rökning och så vidare och personer med diabetes behöver ha kunskap om allt detta samt 

kunna ta sitt blodglukos vid rätt tidpunkt samt kunna tolka svaret för att kunna göra det 

optimala valet för egenvården. Stöd behövs bland annat för att kunna upprätthålla eller sluta 

med visa levnadsvanor så som rökning, alkohol samt ha bra kost- och motionsvanor. Vid typ 

2 diabetes är patientens levnadsvanor viktiga för behandlingsresultatet, utan bra levnadsvanor 

får inte personer med diabetes en bra blodglukosnivå, fastän insättning av diabetes 

medicinering, så som tabletter eller insulin. Patientutbildningen har en betydande roll i vården 

för personer med diabetes (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Patientutbildning 

 

Patientutbildning kan ges individuellt eller i grupp och utgår från patientens rätt och förmåga 

att påverka och medverka i sin egen vård och behandling (SBU, 2009). 

Egenvårdsdiagnostik (Wikblad, 2012) innebär att kartlägga patienternas specifika behov av 

utbildning. I det ingår att diabetessjuksköterskan skaffar sig en så bra uppfattning som möjligt 

av patientens förutsättningar att klara sin egenvård. I egenvårdsdiagnostiken ingår 

bakgrundsinformation, information om patienten kunskaper, färdigheter samt attityder om 

diabetes. Kunskaper som patienten behöver för att klara sin egenvård innefattar bland annat 

basal kunskap om diabetes sjukdomen (patofysiologi) i samband med mat och motion, 

komplikationer, diabetesmediciners verkningsmekanism och egenmätning av blodsocker. 

 

Enligt Nationella riktlinjerna för diabetesvård bör hälso- och sjukvården erbjuda 

gruppbaserade utbildningsprogram till personer med typ 2 diabetes med stöd av personer med 

både ämneskompetens inom diabetes samt en pedagogisk kompetens (Socialstyrelsen, 2010).  

Wikblad (2012) tar upp olika systematiska litteraturstudier som utförts genom åren som 

belyser effekter av olika utbildningsformer inom diabetes. Det som alla studierna har 

gemensamt är att de visar på en måttlig förbättring av HbA1c men att redan ett år efter 

personer med diabetes fått utbildning så reduceras förbättringen. I Sverige har SBU (2009) 

gjort en systematisk litteratur studie och den visade att utbildningsprogram med pedagogisk 
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kunnig personal hade bästa effekterna jämfört med utbildningsprogram som inte hade det. I 

SBU-rapporten kom även fram att det saknas forskning kring studier som utförligt beskriver 

utbildningsprogrammet och den pedagogiska ansatsen. Denna typ av forskning behövs för att 

kunna uttala sig om på vilket sätt patientutbildning bör bedrivas. 

I en systematisk litteraturstudie av Duke, Colagiuri & Colagiuri  (2009) om individuell 

patientutbildning för personer med typ 2 diabetes hittades nio artiklar som beskrev detta och 

ingen av dessa studier hade hög kvalitet enligt forskarna. Studierna var dessutom inte 

långtidsstudier. I studien av Duke et al. (2009) såg de inga signifikanta skillnader mellan 

individuell patientutbildning gentemot sedvanlig vård eller grupp patientutbildning. Enda 

skillnaden var att personer med ett högt HbA1c (över 73 mmol/mol) och fick individuell 

patientutbildning fick en signifikant förbättring jämfört med kontrollgruppen gällande den 

glykemiska kontrollen.  

En liknande systematisk litteraturstudie av Deakin, McShane, Cade & Williams (2009) om 

grupputbildning för personer med typ 2 diabetes visades i elva studier. Där uppmättes 

signifikanta skillnader på HbA1c upp till två år för de patienter som deltagit i grupp 

patientutbildning i motsats till de patienter som inte fick grupp patientutbildning. Signifikant 

skillnad i viktminskning, i medeltal 1,6 kg jämfört med kontrollgruppen och även signifikant 

skillnad i kunskap om diabetes upp till 14 månader jämfört med sedvanlig vård enligt 

studierna.  

En annan systematisk litteraturstudie av Steinsbekk, Rygg, Lisulo, Rise & Fretheim (2012) 

visade på att interventioner av en utbildare, på mindre än 10 månader, med mer än 12 timmar 

och mellan 6 till 10 olika sessioner gav det bästa resultatet, men studien visade även på att 

mer forskning behövs för att bekräfta detta. De kunde också visa på att grupputbildning för 

patienter med diabetes gav resultat på kliniska, livsstils- och psykosociala aspekter.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Patientutbildning har en central roll i diabetesvården. Det är viktigt att patienten får den 

kunskap och stöd han eller hon behöver för att fatta dagliga beslut rörande sin diabetes. 

Forskning har visat att ju bättre glukoskontroll patienten har i början av sin sjukdom desto 

mindre risk för att utveckla följd komplikationer. Typ 2 diabetes kommer oftast smygande 

och patienten kan ha haft höga blodsockervärden flera år innan det upptäcks. Kroppen vänjer 

sig vid den allt högre blodglukosnivån. Ofta upptäcks typ 2 diabetes i samband med 

insjuknade i någon annan sjukdom, exempelvis hjärtinfarkt, högt blodtryck och infektioner. 

Många patienter har oftast inga symptom i början och känner sig friska. Det är svårt att 

motivera patienter som mår bra i dagsläget att göra förändringar i sina levnadsvanor, för att 

minska risken att drabbas av komplikationer senare i livet.  

Egenvården med bland annat kost och fysisk aktivitet är svårt att motivera samt hålla 

patienten motiverad (Wikblad, 2012). Det finns studier som visar att livsstilsförändringar 

leder till mindre komplikationer och viktminskning (Gagliardino et al. 2012; Tzeel, 2013; 

Gregg, Chen, Wagenknecht et al. 2013). Nationella riktlinjerna inom diabetesvården anger att 

vi bör ha grupp patientutbildningar för patienter med typ 2 diabetes, men samtidigt står det 

också i riktlinjerna att vården ska individanpassas (Socialstyrelsen, 2010). Vad ger den 

utbildning som patienter med typ 2 diabetes får i vården för effekter och på vilket sätt skall 
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den utföras? Är det någon skillnad mellan individuell och grupp patientutbildningsprogram? 

 

SYFTE  

Syftet är att beskriva effekten av individuella samt gruppbaserade patientutbildningsprogram 

för personer med typ 2 diabetes. 

 

FRÅGESTÄLLNING 

Vilka effekter har individuella samt gruppbaserade patientutbildningsprogram på 

utfallsmåtten HbA1c, vikt, fysisk aktivitet, livsstilsförändringar och psykosociala aspekter? 

 

METOD 

Metoden som användes i arbetet var en litteraturöversikt. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) är syftet med en litteraturöversikt att sammanställa och beskriva kunskapsläget inom 

ett visst område. En systematisk litteraturstudie utgår från en tydligt formulerad fråga och 

besvaras genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning. 

Urval 

Inklusionskriterier 

Kriterierna för att ingå i studien och sammanställandet av resultatet var följande. De 

vetenskapliga artiklarna handlade om olika patientutbildningar där målet var att göra 

livsstilsförändringar som gav resultat på HbA1c, vikt, fysisk aktivitet, kunskap om diabetes, 

egenvårdförmåga och psykosociala aspekter som livskvalitet och tilltro till egen förmåga. 

Studierna skulle vara riktade mot vuxna personer, över 18 år, och de skulle ha typ 2 diabetes. 

Studierna skulle beskriva individuella samt gruppbaserade patientutbildningsprogram för 

personer med typ 2 diabetes som utvärderats i jämförelse med sedvanlig vård eller en kontroll 

grupp eller med varandra. Uppföljningstiden i studierna skulle vara på minst 6 månader. 

Därtill ska längden för utbildning vara minst 1 timme och göras ansikte mot ansikte, inte via 

telefon eller via dator. Studiedesignen skulle vara randomiserad kontrollerad studie 

(Randomised controlled trial, RCT) eller kliniskt kontrollerad studie (Clinical controlled trial, 

CCT). 

Utfallsmåtten som utvärderas gällande utbildningsinterventionerna är HbA1c vikt, fysisk 

aktivitet, livsstilsförändring, så som kunskap om diabetes (diabetes knowledge) och 

egenvårdsförmåga (self-management skills) och psykosociala aspekter, så som livskvalitet 

(quality of life) och tilltro till egen förmågan (self-efficacy).  

Endast vetenskapliga original artiklar inkluderades och de skulle vara peer reviewed, vilket 

innebär att artiklarna är granskade av en sakkunnig forskare. De vetenskapliga artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska samt vara publicerade mellan åren 2008-2013.  

Exklusionskriterier 

Artiklar som handlade om patientutbildning för typ 1 diabetes, graviditetesdiabetes samt barn 

och där inte syftet med forskningen besvaras exkluderades. Dessutom så användes inte heller 

review artiklar i denna litteraturöversikt. 
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Genomförande 

En systematisk databassökning gjordes i databaserna PubMed samt Cinahl. Artiklar som 

besvarade syftet och frågeställningen och där inklusions- och exklusionskriterierna uppfylldes 

valdes ut. I PubMed användes MESHtermer, som är ett specifikt indexerings- och 

klassifikationssystem som används på medicinska bibliotek och i databaser. Mesh är 

förkortning av medical subject headings. Sökorden som användes i databasen PubMed var 

meshtermerna; Diabetes mellitus, Type 2, Patient education, Hemoglobin A, Glycosylated, 

life style, body weight changes, Physical education and Training, diabetes knowledge, self-

efficacy. Sökorden i databasen Cinahl var Cinalh headings; Diabetes mellitus, Type 2 och 

Patient education. 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) så valdes artiklarna ut i tre steg. Först valdes 

relevanta titlar ut och därefter lästes abstracten (sammanfattningen) till dessa artiklar. Detta 

var första urvalet till artiklarna som därefter granskas ytterligare. De artiklar som valdes ut 

lästes i sin helhet och en kvalitetsvärdering gjordes. De artiklar som ingick i arbetet lästes 

flera gånger.   

Litteratursökningen gjordes i januari – mars 2014 i databaserna PubMed samt Cinahl. I 

PubMed, efter att ha använt de begränsningar som gick att använda i databasen enligt 

inklusionskriterierna (engelska artiklar, och publicerade från 2008 och framåt) hittades 938 

artiklar. Detta var ett så stort material att vidare meshtermer användes (Figur 1). I databasen 

Cinahl hittades 446 artiklar efter att begränsningar gjorts (engelska artiklar samt publicerade 

från 2008 och framåt samt peer-reviewed artiklar). I databasen Cinahl går det att lägga till 

endast RCT studier, vilket gjordes och då hittades 53 artiklar (Figur 1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubmed 939 artiklar 

Meshtermer:  

Hemoglobin A, Glycosylated 242  

Life style 137 

Body weight changes 88 

Physical education and Training 20 

Self-management skills 53 

Diabetes knowledge 283 

Quality of life 108 

Self-efficacy 102 

Sammanlagt 1056 artiklar  

Cinahl 53 artiklar 

Cinalheadings: 

Diabetes mellitus, type 2, Patient education 
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Inte relevanta artiklar baserat på titel samt   

abstract (980) 

 

 

Artiklar som verkade relevanta (76) 

 

                                                                                                            

        Slutliga utgallringen (61) 

 

 

      Artiklar som valdes ut (15) 

 

Figur 1. Databassökning i PubMed och Cinahl.  

 

Genom att läsa titlar valdes 76 artiklar ut. Dessa artiklars abstract granskades och 49 artiklar 

valdes ut att granskas ytterligare, de artiklarna som inte kom med efter första urvalet svarade 

inte på syftet eller frågeställningen till detta arbete (Tabell 1). Av dessa 49 artiklar valdes 15 

artiklar ut. Artiklarna som exkluderades var på grund av att inte alla kriterier var uppfyllda. 

Artiklar med för låg kvalité eller där bortfallet var för stort exkluderades också. Några artiklar 

exkluderas på grund av att inte resultatet av undersökningen ännu hade sammanställts, samt 

några artiklar var dubbletter (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Beskrivning av orsak till exkludering 

Orsak till exkludering Antal 

Svarade inte på syftet 27 

Inget resultat i studien 3 

Uppföljningstiden kortare än 6 månader 5 

Inte CCT eller RCT studie 6 

Pilot studie 1 

Studie för specifikt land 2 

Kopia 11 

Få patienter (under 50 st) 5 

Stort bortfall (över hälften hoppat av) 1 
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Databearbetning 

 

De vetenskapliga artiklarna lästes igenom flera gånger. Svaret på syftet samt frågeställningen 

söktes i artiklarnas resultatdel. De inkluderade artiklar presenteras i en matris (Bilaga 1). Det 

är den unika studiens resultat som sedan sammanförs med de andra studiernas resultat. 

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) användes i denna 

litteraturöversikt (Bilaga 2). 

Att summera artiklarnas resultat i en integrerad analys innebär att fokus ska ligga på att 

behandla en frågeställning i taget. Därefter struktureras resultatet i en integrerad analys utifrån 

arbetets syfte och frågeställningar. Artiklarna ska inte presenteras var för sig utan skillnader 

eller likheter ska beskrivas (Forsberg & Wengström, 2013).  

Artiklarna delades upp i tre grupper; 

1. Individuell patientutbildning jämfört med en kontrollgrupp 

2. Grupp patientutbildning jämfört med en kontrollgrupp  

3. Individuell patientutbildning jämfört med grupp patientutbildning.  

Inom dessa grupper delades de in i tre olika subgrupper beroende på uppföljningstiden; 

Kort; 6 månaders uppföljningstid 

Medel; 1 års uppföljning 

Lång; mer än 1 års uppföljning 

Därefter sammanställdes resultatet i de olika utfallsmåtten som undersöktes.    

 

Forskningsetiska övervägande 

Etiska överväganden skall alltid göras innan en systematisk litteraturstudie (Forsberg & 

Wengström, 2013). De etiska övervägandena har gjorts när det gäller urval samt presentation 

av resultatet. Studierna som inkluderades i studien har endera fått godkännande från en etisk 

kommitté eller så har noggranna etiska överväganden gjorts i studien, vilket bör göras enligt 

Forsberg och Wengström (2013). Resultaten från alla inkluderade studier presenteras, även de 

som inte stöder frågeställningen. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det oetiskt att inte 

redogöra de artiklar som inte stöder forskarens åsikt och syfte. 

 

 

RESULTAT 

Av de 15 studier som inkluderades i litteraturöversikten, hade 13 designen randomiserad 

kontrollerad studie (RCT) och två klinisk kontrollerad studie (CCT) (Bilaga 1).  

Uppföljningstiden i dessa studier var från sex månader upp till fyra år. Korta studier, där 

uppföljningstiden var på sex månader fanns det sex stycken av (McGowan, 2011; Pereira, 

Costa, Sousa, Jardim & Zanini, 2012; Sevick et al., 2012; Sperl-Hillen et al., 2011; Tang et 

al., 2010; Vadstrup, Frølich, Perrild, Borg & Røder, 2011). Fyra var medellånga studier med 

uppföljningstid på ett år (Rubak, Sandbæk, Lauritzen, Borch-Johnsen & Christensen, 2011; 

Rygg, Rise, Grønning & Steinsbekk, 2011; Scain, Friedman & Gross, 2009; Weinger et al., 

2011;). Långa studier fanns det fem stycken av, varav tre studier hade uppföljningstiden två år 
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(Rosenbek Minet, Wagner, Lønvig, Hjelmborg & Henriksen, 2011; Salinero-Fort et al., 2011; 

da Vico et al., 2013).  En studie hade uppföljningstid på tre år (Khunti et al., 2012) samt en 

studie hade en uppföljningstid på fyra år (Trento et al., 2010).  

Av dessa 15 studier beskrev åtta studier grupp patientundervisning (Khunti et al., 2012; 

McGrowan, 2011; Pereira et al., 2012; Rygg et al., 2012; Scain et al., 2009; Servick et al., 

2012; Tang et al., 2010; da Vico et al., 2013) jämnfört med sedvanlig vård och fyra artiklar 

individuell patientutbildning (Rosenbek Minet et al., 2011; Rubak et al., 2011; Salinero-Fort 

et al., 2011; Trento et al, 2010) jämfört med sedvanlig vård. Tre studier jämförde grupp och 

individuell patientundervisning mot varandra eller tillsammans med en kontroll grupp (Sperl-

Hillen et al., 2011; Vadstrup et al., 2011; Weinger et al., 2011). 

Två av studierna inkluderade både typ 1 samt typ 2 diabetes (Rosenbek Minet et al., 2011; 

Weinger et al., 2011), men merparten av patienterna i studien hade typ 2 diabetes samt 

resultatdelen i dessa två studier skiljde på dessa två grupper, så det gick att utläsa resultatet för 

endast de med typ 2 diabetes, därför inkluderades dessa studier i arbetet. 

I studierna undersöktes sammanlagt 5330 patienter med diabetes. 3404 av dem hörde till en 

interventionsgrupp. Den minsta studien (Pereira et al., 2012) hade 62 deltagare och den största 

studien (Trento et al., 2010) hade 815 deltagare. I stort sett var det lika fördelat mellan män 

och kvinnor i studierna, förutom i tre studier då kvinnorna utgjorde cirka 70 procent av 

deltagarna (Pereira et al., 2012; Servick et al., 2012; Tang et al., 2010). Åldern på de som var 

med i studierna var i medeltal runt 58-65 år. Diabetesdurationen hos patienterna som var med 

i studierna varierade stort, allt från nydiagnostiserade till patienter som levt med sin diabetes 

över arton år. Behandlingsformerna var också varierande, från patienter som hade 

kostbehandlad diabetes till dem som hade både insulin samt tablettbehandling. 

Interventionerna i de olika studierna var olika. Två studier (Rosenbek Minet et al., 2011; 

Rubak et al., 2011) använde sig av motiverande samtal (MI), vilket är en samtalsmetod som 

används i både handledning och rådgivning för att uppnå förändring. Empowerment, som 

innebär att patienten själv sätter sina mål och vårdaren hjälper med att stärka och stödja 

patientens egna val, användes i två studier (Tang et al., 2010; Vadstrup et al., 2011). I 

Vadstrup et al. (2011) fick även kontrollgruppen utbildning av en skolad MI sjuksköterska. 

Olika former av beteende interventioner användes i sju studier (McGrowan, 2011; Salinero-

Fort et al., 2011; Sevick et al., 2012; Sperl-Hillen et al., 2011; Trento et al., 2013; da Vico et 

al., 2013; Weinger et al., 2011). Egenvårdsutbildning användes i tre studier (Khunti et al, 

2012; Rygg et al., 2012; Scain et al., 2009). En pedagogisk problembaserad metod användes i 

en studie (Pereira et al., 2012).  

Interventionerna i de olika studierna varierade från den som var längst (Vadstrup et al., 2011), 

där interventionsgruppen fick 90 min i veckan i sex veckor empowerment och MI samt fysisk 

aktivitet i 90 min två gånger i veckan i 12 veckor samt kostråd i tre timmar vid två tillfällen 

samt två timmar vid ett tillfälle. Den kortaste interventionen (Khunti et al., 2013) var på sex 

timmar uppdelat på endera en dag eller på två halvdagar. 

Nio av studierna gjordes inom primärvården (Khunti et al., 2013; McGrowan, 2011; Pereira et 

al., 2012; Rosenbek Minet et al., 2011; Rubak et al., 2011; Salinero-Fort et al., 2011; 

Vadstrup et al., 2011; da Vico et al., 2013; Weinger et al., 2011;) och tre på sjukhus (Rygg et 

al., 2012; Scain et al., 2009; Trento et al., 2010). I tre studier specificerades det inte var 

studien gjordes (Sevick et al., 2012; Sperl-Hillen et al., 2011; Tang et al., 2010).  
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I tre studier var utbildaren sjuksköterska (Rygg et al., 2012; Salinero-Fort et al., 2011; Scain 

et al., 2009) och i fem studier bestod utbildarna av ett team bestående av läkare, dietist, 

sjuksköterska och/eller psykolog (Rosenbek Minet et al., 2011; Sperl-Hillen et al., 2011;Tang 

et al., 2010; Vadstrup et al., 2011; da Vico et al., 2013). I en studie var det endera en 

sjuksköterska eller en dietist så höll i utbildningen (Weinger et al., 2011).  I en annan studie 

var det läkare som var utbildare (Rubak et al., 2011) och i två studier stod det bara utbildad 

sjukvårdspersonal inom diabetes (Khunti et al., 2012; McGrowan, 2011). I tre studier fanns 

det inte specificerat vem som var utbildaren (Pereira et al, 2012; Sevick et al., 2012; Treno et 

al., 2010). 

Grupp storleken var i sex studier 8-10 patienter (Pereira et al., 2012; Rygg et al., 2012; Scain 

et al., 2009; Sperl-Hillen et al., 2011; Vadstrup et al., 2011; da Vico et al., 2013), i en studie 

var gruppstorleken 10-12 patienter (McGrowan, 2011) och en studie (Tang et al., 2010) hade 

olika stora grupper beroende på hur många som kom på utbildningstillfällena, då patienterna 

själva fick välja hur ofta de skulle gå på grupp patientutbildning. I tre studier var det inte 

specificerat hur många patienter som ingick i grupperna (Sevick et al., 2012; Trento et al., 

2010; Weinger et al., 2011).   

Fem av studierna var gjorda i Nordamerika och två stycken i Sydamerika. Åtta studier var 

gjorda i Europa varav fyra av dem i Norden (Bilaga 1). 

HbA1c 

Utfallsmåttet HbA1c c beskrevs i 14 av studierna (Khunti et al., 2012; McGowan, 2011; 

Rosenbek Minet et al., 2011; Rubak et al., 2011; Rygg et al., 2011; Salinero-Fort et al., 2011; 

Scain et al., 2009; Sevick et al., 2012; Sperl-Hillen et al., 2011; Tang et al., 2010; Trento et 

al., 2010; Vadstrup et al., 2011; da Vico et al., 2013; Weinger et al., 2011) endast en studie 

hade inte HbA1c som utfallsmått (Pereira et al., 2012). Fem studier var på sex månader 

(McGowan, 2011; Sevick et al., 2012; Sperl-Hillen et al., 2011; Vadstrup et al., 2011; Tang et 

al., 2010), fyra studier på ett år (Rubak et al., 2011; Rygg et al., 2012; Scain et al., 2009; 

Weinger et al., 2011) samt fem studier över ett år (Khunti et al., 2012; Rosenbek Minet et al., 

2011; Salinero-Fort et al., 2011; Trento et al., 2010; da Vico et al., 2013).   

Grupp patientutbildning jämfört med kontrollgrupp beskrevs i sex studier (McGowan, 2011; 

Rygg et al., 2012; Scain et al., 2009; Sevick et al., 2012; Tang et al., 2010; da Vico et al., 

2013). Tre studier med 694 patienter följde upp HbA1c efter sex månader (McGowan, 2011; 

Sevick et al., 2012; Tang et al., 2010). En av studierna (Tang et al., 2010) visade på en 

signifikant förbättring i HbA1c jämfört med kontrollgruppen, medan de två andra studierna 

(McGowan, 2011; Sevick et al., 2012) förbättrades HbA1c i både interventionsgruppen samt 

kontrollgruppen. Två studier med 264 patienter följde upp HbA1c efter ett år (Rygg et al., 

2012; Scain et al., 2009). En studie (Scain et al., 2009) visade på en signifikant förbättring i 

HbA1c jämfört med kontrollgruppen, medan den andra studien (Rygg et al., 2012) bibehöll 

interventionsgruppen sitt HbA1c c medan kontrollgruppens HbA1c blev sämre. En studie (da 

Vico et al., 2013) med 263 patienter följde upp HbA1c längre än ett år och visade på 

signifikant förbättrad HbA1c jämfört med kontrollgruppen. 

Individuell patientutbildning jämfört med en kontrollgrupp beskrevs i fyra studier (Khunti et 

al., 2012; Rosenbek Minet et al., 2011; Rubak et al., 2011; Salinero-Fort et al., 2011). En 

studie (Rubak et al., 2011) med 628 patienter följde HbA1c upp efter ett år och i den studien 

förbättrades HbA1c i både den grupp som fick individuell patientutbildning samt i 

kontrollgruppen, utan någon signifikant skillnad mellan dessa två grupper. Tre studier med 

1781 patienter följde upp HbA1c längre än ett år (Khunti et al., 2012; Rosenbek Minet et al., 
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2011; Salinero-Fort et al., 2011). En studie (Salinero-Fort et al., 2011) förbättrades HbA1c 

signifikant jämfört med kontrollgruppen. I två av studierna (Khunti et al., 2012; Rosenbek 

Minet et al., 2011) förbättrades HbA1c i både interventions samt i kontrollgruppen, men ingen 

signifikant skillnad uppmättes mellan dessa två. 

Grupp patientutbildning jämfört med individuell patientutbildning beskrevs i fyra studier 

(Sperl-Hillen et al., 2011; Trento et al., 2010; Vadstrup et al., 2011; Weinger et al., 2011). Två 

studier med 766 patienter följde upp HbA1c i sex månader (Sperl-Hillen et al., 2011; Vadstrup 

et al., 2011). En studie (Sperl-Hillen et al., 2011) visade att de patienter som fått individuell 

patientutbildning fick en signifikant förbättring i HbA1c jämfört med de som fick grupp 

patientutbildning. I den andra studien (Vadstrup et al., 2011) förbättrades HbA1c i både för de 

patienter som fick grupp patientutbildning samt individuell patientutbildning, men ingen 

signifikant skillnad mellan dessa. En studie (Weinger et al., 2011) med 222 patienter följde 

upp HbA1c i ett år och HbA1c minskade för patienter som fick grupp patientutbildning samt 

individuell patientutbildning, men HbA1c minskade mest bland de patienter som fått grupp 

patientutbildning. En studie (Trento et al., 2010) med 815 patienter följde upp HbA1c över ett 

år och HbA1c minskade signifikant mer hos de patienter som fått grupp patientutbildning 

jämfört med de som fått individuell patientutbildning. 

Vikt 

Utfallsmåttet vikt fanns med i tio av studierna (Khunti et al., 2012; McGowan, 2011; Rubak et 

al., 2011; Salinero-Fort et al., 2011; Scain et al., 2009; Sevick et al., 2012; Sperl-Hillen et al., 

2011; Tang et al., 2010; Trento et al., 2010; da Vico et al., 2013). Fyra studier hade en 

uppföljningstid på sex månader (McGowan, 2011; Sevick et al., 2012; Sperl-Hillen et al., 

2011; Tang et al., 2010), två studier på ett år (Rubak et al., 2011; Scain et al., 2009) samt fyra 

studier var uppföljningstiden längre än ett år (Khunti et al., 2013; Salinero-Fort et al., 2011; 

Trento et al., 2010; da Vico et al., 2013). 

Grupp patientutbildning jämfört med en kontrollgrupp beskrevs i fem studier (McGowan, 

2011; Scain et al., 2009; Sevick et al., 2012; Tang et al., 2010; da Vico et al., 2013). Tre 

studier (McGowan, 2011; Sevick et al., 2012; Tang et al., 2010) med 694 patienter följde 

vikten i sex månader. Vikten förbättrades i både interventionsgruppen samt i kontrollgruppen, 

men ingen signifikant skillnad utmättes mellan dem. En studie (Scain et al., 2009) med 121 

patienter följde vikten i ett år och där förbättrades också vikten i både interventionsgruppen 

samt i kontrollgruppen, men ingen signifikant skillnad mellan de två. En studie (da Vico et al., 

2013) med 263 patienter följde vikten i över ett år och i den studien såg man ingen 

viktminskning i varken de patienter som fick grupp patientutbildning eller de som tillhörde 

kontrollgruppen. 

Individuell patientutbildning jämfört med en kontrollgrupp beskrevs i tre studier (Khunti et 

al., 2012; Rubak et al., 2011; Salinero-Fort et al., 2011). En studie (Rubak et al., 2011) med 

349 patienter följde vikten i ett år. Vikten minskade i såväl hos de patienter som fick 

individuell patientutbildning samt i kontrollgruppen, men ingen signifikant skillnad mellan 

dessa två uppmättes. Två studier med 1432 patienter följde upp vikten i över ett år (Khunti et 

al., 2012; Salinero-Fort et al., 2011). En studie (Khunti et al., 2012) där förbättrades vikten 

hos patienterna både hos dem som fick individuell patientutbildning samt hos de som tillhörde 

kontrollgruppen. En studie (Salinero-Fort et al., 2011) visade ingen skillnad i vikt i vare sig 

interventionsgruppen eller kontrollgruppen.  

Grupp patientutbildning jämfört med individuell patientutbildning beskrevs i två studier 

(Sperl-Hillen et al., 2011; Trento et al., 2010). En studie (Sperl-Hillen et al., 2011) med 623 
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patienter följde vikten i sex månader och där förbättrades inte vikten i vare sig hos patienter 

som deltog i grupp patientutbildning eller i individuell patientutbildning. En studie (Trento et 

al., 2010) med 815 patienter följde vikten i över ett år och där förbättrades vikten hos de 

patienter som fick grupp patientutbildning jämfört med dem som fick individuell 

patientutbildning. 

Fysisk aktivitet 

Utfallsmåttet fysisk aktivitet fanns med i fem av studierna (Khunti et al., 2012; Rygg et al., 

2012; Salinero-Fort et al., 2011; Sperl-Hillen et al., 2011; Weinger et al., 2011). En studie 

hade en uppföljningstid på sex månader (Sperl-Hillen et al., 2011), två studier var 

uppföljningstiden på ett år (Rygg et al., 2012; Weinger et al., 2011) och två studier över ett år 

(Khunti et al., 2012; Salinero-Fort et al., 2011). 

Grupp patientutbildning jämfört med en kontrollgrupp beskrevs i en studie (Rygg et al., 

2012). Studien omfattade 143 patienter med typ 2 diabetes och följde utförande av fysisk 

aktivitet under ett år. Studien visade att hos de patienter med högst HbA1c kunde en 

förbättring av den fysiska aktiviteten påvisas, men inte hos de med längre HbA1c.  

Individuell patientutbildning jämfört med en kontrollgrupp beskrevs i två studier (Khunti et 

al., 2012; Salinero-Fort et al., 2011). Dessa två studier med 1432 patienter följdes den fysiska 

aktiviteten i över ett år. Ingen skillnad eller förbättring mellan individuell patientutbildning 

och kontrollgrupp uppmättes. 

Grupp patientutbildning jämfört med individuell patientutbildning beskrevs i två studier 

(Sperl-Hillen et al., 2011; Weinger et al., 2011). En studie (Sperl-Hillen et al., 2011) med 623 

patienter följdes fysiska aktiviteten upp i sex månader såg de en förbättring i den fysiska 

aktiviteten hos de patienter som fick en individuell patientutbildning jämfört med 

kontrollgruppen, medan de som fick grupp patientutbildning inte ökade den fysiska 

aktiviteten jämfört med kontrollgruppen. En studie (Weinger et al., 2011) med 222 patienter 

där fysiska aktiviteten följdes upp i ett år såg man ingen skillnad i den fysiska aktiviten 

mellan grupperna eller över tid. 

Livsstilsförändringar 

Livsstilsförändringar så som kunskap om diabetes (diabetes knowledge) och 

egenvårdsförmåga (self-mangement skills) utvärderades i nio studier (Khunti et al., 2012; 

McGowan, 2011; Pereira et al., 2012; Rosenbek Minet et al., 2011; Rygg et al., 2012; Scain et 

al., 2009; Sperl-Hillen et al., 2011; Trento et al., 2010; Weinger et al., 2011). Tre studier var 

på sex månader (McGowan, 2011; Pereira et al., 2012; Sperl-Hillen et al., 2011), tre studier 

var på ett år (Rygg et al., 2012; Scain et al., 2009; Weinger et al., 2011) samt tre studier var på 

över ett år (Khunti et al., 2012; Rosenbek Minet et al., 2011; Trento et al., 2010).  

Grupp patientutbildning jämfört med en kontrollgrupp beskrevs i fyra studier (McGowan, 

2011; Pereira et al., 2012; Rygg et al., 2012; Scain et al., 2009). Två studier (McGowan, 

2011; Pereira et al., 2012) med 383 patienter där livsstilsförändringar följdes upp i sex 

månader såg man en förbättring i både kunskap om diabetes samt i egenvårdsförmågan för de 

patienter som genomgått en grupp patientutbildning jämfört med en kontrollgrupp. Två 

studier (Rygg et al., 2012; Scain et al., 2009) med 264 patienter där livsstilsförändringar 

följdes upp i ett år såg man även där en förbättring hos dem som fått grupp patientutbildning 

jämfört med en kontrollgrupp av både kunskap om diabetes samt egenvårdsförmågan.  
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Individuell patientutbildning jämfört med en kontrollgrupp beskrevs i två studier (Khunti et 

al., 2012; Rosenbek Minet et al., 2011). Två studier med 1173 patienter där 

livsstilsförändringar följdes upp i över ett år, fick olika resultat. I studien av Khunti et al. 

(2012) förbättrades kunskapen om diabetes samt egenvårdsförmågan i interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen, medan i studien av Rosenbek Minet et al. (2011) såg man ingen 

skillnad mellan grupperna. 

Grupp patientutbildning jämfört med individuell patientutbildning beskrevs i tre studier 

(Sperl-Hillen et al., 2011; Trento et al., 2010; Weinger et al., 2011). En studie (Sperl-Hillen et 

al., 2011) med 623 patienter där uppföljningstiden var på sex månader, fick de patienter som 

fick individuell patientutbildning signifikant förbättring när det gällde livsstilsförändringar 

mot de patienter som fick grupp patientutbildning. En studie (Weinger et al., 2011) med 222 

patienter där uppföljningstiden var på ett år såg man ingen skillnad i livsstilsförändringar 

mellan grupp och individuell patientutbildning. I studien av Trento et al. (2010) med 815 

patienter där uppföljningstiden var längre än ett år, sågs en signifikant skillnad i 

livsstilsförändringar hos de patienter som fått grupp patientutbildning jämfört med de 

patienter som fick individuell patientutbildning.  

Psykosociala aspekter 

Psykosociala aspekter, så som livskvalitet (quality of life) och tilltro till egen förmåga (self-

efficacy) utvärderades i tio studier (Khunti et al., 2012; McGowan, 2011; Rosenbek Minet et 

al., 2011; Rygg et al., 2012; Sperl-Hillen et al., 2011; Tang et al., 2010; Trento et al., 2010; 

Vadstrup et al., 2011; da Vico et al., 2012; Weinger et al., 2011). I åtta av studierna användes 

utfallsmåttet livskvalitet (Khunti et al., 2012; Rosenbek-Minet et al., 2011; Rygg et al., 2012; 

Tang et al., 2010; Trento et al., 2010; Vadstrup et al., 2011; da Vico et al., 2012, Weinger et 

al., 2011) och i två studier tittade man på tilltro till den egna förmågan (McGowan, 2011; 

Sperl-Hillen et al., 2011). Fyra studier hade en uppföljningstid på sex månader (McGowan, 

2011; Sperl-Hillen et al., 2011; Tang et al., 2010; Vadstrup et al., 2011), två studier en 

uppföljningstid på ett år (Rygg et al., 2012; Weinger et al., 2011) samt tre studier med en 

uppföljningstid på över ett år (Khunti et al., 2012; Trento et al., 2010; da Vico et al., 2012). 

Patientutbildning i grupp jämfört med en kontrollgrupp beskrevs i fyra studier (McGowan, 

2011; Rygg et al., 2012; Tang et al., 2010; da Vico et al., 2012). Två studier med 398 

patienter följde upp psykosociala aspekterna i sex månader (McGowan, 2011; Tang et al., 

2010). I studien av Tang et al. (2010) skattade patienterna att deras livskvalitet var bra innan 

interventionen, vilket medföljde att ingen skillnad uppmättes mellan interventions och 

kontrollgruppen. I studien av McGowan (2011) förbättrades tilltron till den egna förmågan 

hos de patienter som fått grupp patientutbildning jämfört med kontrollgruppen. En studie 

(Rygg et al., 2012) med 143 patienter där uppföljningstiden var på ett år, såg man en 

förbättring i livskvalitet jämfört med kontrollgruppen. I studien av da Vico et al. (2012) med 

263 patienter med en uppföljningstid på över ett år, var livskvaliteten också bra redan innan 

interventionen, så där såg man heller ingen skillnad jämfört med kontrollgruppen. 

Individuell patientutbildning jämfört med en kontrollgrupp beskrevs i två studier (Khunti et 

al., 2012; Rosenbek Minet et al., 2011). I de studierna med 1173 patienter med en 

uppföljningstid på över ett år, såg man igen signifikant skillnad mellan grupperna gällande 

livskvalitet.  

Grupp patientutbildning jämfört med individuell patientutbildning beskrevs i fyra studier 

(Sperl-Hillen et al., 2011; Trento et al., 2010; Vadstrup et al., 2011; Weinger et al., 2011). Två 

studier med 766 patienter hade en uppföljningstid på sex månader (Sperl-Hillen et al. 2011; 
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Vadstrup et al., 2011). I studien av Sperl-Hillen et al. (2011) förbättrades till tilltron till 

egenförmåga signifikant bättre i den interventionsgruppen som fick individuell 

patientutbildning jämfört med de patienter som fick grupp patientutbildning. I studien av 

Vadstrup et al. (2011) förbättrades livskvaliteten både hos dem som fick grupp 

patientutbildning samt hos de patienter som fick individuell patientutbildning, men ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna uppmättes. I studien av Weinger et al. (2011) med 222 

patienter hade en uppföljningstid på ett år. I den studien förbättrades livskvaliteten i båda 

patientgrupperna, men ingen signifikant skillnad mellan dem sågs. En studie av Trento et al. 

(2010) med 815 patienter med en uppföljningstid på mer än ett år, förbättrades livskvaliteten 

mer i grupp patientutbildningen jämfört med den individuella.  

I tre av studierna (Rygg et al., 2012; Vadstrup et a., 2011; da Vico et al., 2013) användes 

frågeformuläret SF-36 (SF står för short form och 36 för att det finns 36 frågor i formuläret) 

för att utvärdera livskvalitet. 

Utfallsmåttet tilltro till egenförmåga användes i två studier (McGowan, 2011; Sperl-Hillen et 

al., 2011) och de använde sig även av samma frågeformulär DES (diabetes empowerment 

scale).  

I fyra av studierna (Rosenbek Minet et al., 2011; Rygg et al., 2012; Sperl-Hillen et al., 2011; 

Weinger et al., 2011;) användes frågeformuläret PAID (problem areas in diabetes). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes i detta arbete var litteraturöversikt, eftersom denna metod var lämpligast 

för att utföra denna typ av studie. Vid sökning i databaser på patientutbildning för patienter 

med diabetes ger det många träffar, men studier som skulle passa in i inklusionskriterierna för 

detta arbete var svårt att hitta. Många studier var kopior eller utgick från större studier eller 

var uppföljningsstudier på en tidigare studie. Det fanns även många studier där bortfallet var 

stort och där patientgruppen från början var liten. Flera studier uppfyllde inklusionskriterierna 

men var antingen pilotstudier eller så saknades resultatet. Många studier med kort 

uppföljningstid, under sex månader fanns. Även studier där interventionerna var små jämfört 

med kontrollgruppen fanns det flera av. Detta medförde att det var svårt att hitta 15 artiklar 

med bra kvalité. Flera artiklar, där kvaliteten var sämre inkluderades (Bilaga I), fastän 

önskemålet var att få med flera stora studier som var nya studier. Kvaliteten på flertalet av 

studierna som inkluderades var rätt låg. 

På grund av att studierna hade pågått under olika långa tidsintervall samt med olika 

utbildningsmetoder medföljde att det inte gick att göra en meta analys. Meta analys är en 

statistisk metod som använder resultatet från flera studier för att belysa effekten av en viss 

insats. På detta sätt kan man dra säkra slutsatser om exempelvis en behandling. (Forsberg & 

Wengström, 2013). Även flera studier som inte var CCT eller RCT studier hittades, 

exempelvis kvalitativa studier. Inklusions- eller exklusionskriterierna valdes att inte ändras då 

fokus var på effekter av utbildningen och att det var viktigt att studierna höll en rätt bra 

kvalitét och på så sätt skulle resultatet bli mer tillförlitligt. 

Ett försök utfördes också att försöka söka den nyaste forskningen inom detta område, 

eftersom reviewartiklar, vilket är översiktsartiklar som kritiskt värderar tidigare publicerade 

artiklar, inom detta område har gjorts tidigare. Därför granskades de studier som var gjorda 
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senast först och studier som var äldre lades till först när det inte hittades tillräckligt många nya 

studier för att fylla kvoten. En studie (Scain et al., 2009) var från år 2009, varav de övriga 

studierna var från år 2010 fram till år 2013.   

Kanske skulle det också ha varit mindre komplicerat att sammanställa resultatet om arbetet 

bara skulle ha fokuserat på endast grupp- eller individuell patientutbildning. Nu inkluderades 

studier som innefattade grupp- eller individuell patientutbildning jämfört med en 

kontrollgrupp eller där de jämför grupp med individuell patientutbildning. Nu blev de studier 

med individuell patientutbildning mindre eftersom det fanns mer forskat inom grupp 

patientutbildning som passade in i inklusionskriterierna. Detta gjorde att det blev svårt att 

jämföra studierna och meta analys inte kunde göras.  

Sökandet i databaserna tog längre tid än planerat och många abstract lästes, ibland flera 

gånger, för att se om de verkligen kunde användas i arbetet. Endast två databaser användes 

och de flesta artiklar hittades i PubMed då Cinahl är en mycket mindre databas. Kanske borde 

artiklar ha sökts i flera databaser än endast dessa två, för att få ett större resultat och nya 

studier med bra kvalitet.  

Resultatdiskussion 

Innan sökningen av studier påbörjades fanns en tanke på att endast ha med studier som hade 

en uppföljningstid på ett år eller längre, för att få ett bättre resultat än tidigare review studier 

där de främst tittat på korttidsstudier (Duke et al., 2009) men sådana studier fanns det inte 

tillräckligt många av. Sex månader är en rätt kort tid att följa upp livsstilsförändringar som det 

är tänkt att patienter med diabetes skall fortsätta med under resten av livet. 

I denna litteraturöversikt fanns det få studier som jämförde individuella patientutbildningar 

med en kontrollgrupp , endast fyra stycken (Rosenbek Minet et al., 2011; Rubak et al., 2011; 

Salinero-Fort et al., 2011; Trento et al., 2010 ), och hälften använde sig av MI (Rosenbek 

Minet et al., 2011; Rubak et al., 2011) och i dessa studier var skillnaden i intervention mellan 

individuell patientutbildning och kontrollgrupp mycket små, vilket även togs upp i resultatet 

av dessa studier. Detta kunde vara orsak varför det inte uppmättes någon skillnad i 

utfallsmåtten mellan grupperna. Att det fanns så få studier om individuella patientutbildningar 

i denna litteraturöversikt medför också att resultatet på de som fått grupp patientutbildning 

hade bättre resultat gällande utfallsmåtten. 

I dessa studier var det många olika interventioner, vissa hade väldigt små skillnader mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen, exempelvis de som använde sig av MI. Även korta 

interventioner som kanske bara var på en dag och då är det svårt att se att dessa interventioner 

skall ge resultat även på långsikt. Diabetes är en livslång sjukdom och ny forskning och 

kunskap är något som uppkommer med jämna mellanrum. Det är inte tillräckligt att enbart 

utföra en intervention, för patienterna behöver kontinuerligt stöd, kunskap och framförallt 

motivation. Det svåraste för de flesta av patienterna med typ 2 diabetes är att förändra sina 

levnadsvanor, som kost och motion, och upprätthålla dem och inte falla tillbaka till de gamla 

vanorna och för att kunna göra förändringar krävs kunskap och stöd (Wikblad, 2012). 

Det var också stora skillnader mellan antalet patienter i de olika studierna, mellan bara 62 

patienter upp till 815 patienter, vilket gör att kvalitén och tillförlitligheten på studierna är 

olika. Det är svårt att dra slutsatser från studier med ett litet antal patienter.  

Olika mätinstrument användes också i de olika studierna vilket medförde att det blev svårt att 

jämföra resultat med varandra. I reviewartikeln av Caro-Bautista, Martin-Santos och Morales-
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Asencio (2013) tittade man på det här med olika mätinstrument som användes för att 

utvärdera egenvård hos patienter med typ 2 diabetes. Sexton stycken olika mätinstrument 

valdes ut och flertalet av mätinstrumenten hade dålig validitet. Endast två stycken 

mätinstrument uppnådde hälften av de kvalitetsmått som forskarna tittade på. Detta medför 

också att resultatet i studierna där utfallsmått som livskvalitet och psykosociala aspekter inte 

har hög validitet.   

Kvaliteten på resultatet blev sämre då inte en meta- analys gick att genomföra. Men i det stora 

hela visar resultatet på att en intervention, vare sig i grupp eller individuell, som fokuserar på 

livsstilsförändringar förbättrade resultatet. Även kontrollgruppen i de flesta studier där 

patienterna fick information och stöd visade på resultat på olika utfallsmått.  

HbA1c förbättrades i alla studierna (Khunti et al., 2012; McGowan et al., 2011; Pereira et al., 

2012; Rosenbek Minet et al., 2011; Rubak et al., 2011; Salinero-Fort et al., 2011; Scain et al., 

2009; Sevick et al., 2012; Sperl-Hillen et al., 2011; Tang et al., 2010; Trento et al., 2010; 

Vadstrup et al., 2011; da Vico et al., 2013; Weinger et al., 2011), förutom en studie (Rygg et 

al., 2012) och då var orsaken att deltagarna i studien redan hade bra HbA1c värden. I denna 

litteraturöversikt kan slutsatsen dras att all intervention, kunskap och information som 

patienten får vare sig det är via individuella patientutbildningar eller grupp patientutbildningar 

så leder det till att patienternas HbA1c förbättras.  

När det gällde viktnedgång såg trenden ut att viktminskningen stannade av efter ett år. 

Studierna som hade längre uppföljningstider än ett år, visade inte på ytterligare viktminskning 

hos deltagarna (Khunti et al., 2012; Salinero-Fort et al., 2011; da Vico et al., 2013). Denna 

trend har även setts i tidigare studier (Agardh & Berne, 2009; Socialstyrelsen, 2010). 

Endast fem studier (Khunti et al., 2012; Rygg et al., 2012; Salinero-Fort et al., 2011; Sperl-

Hillen et al., 2011; Weinger et al., 2011) tittade på fysisk aktivitet så resultat är svårt att få 

fram som skall vara tillförlitligt. I dessa studier såg man ingen ökning av den fysiska 

aktiviteten hos deltagarna efter de fått patientutbildning. 

Grupp patientutbildningarna i denna litteraturstudie visade på förbättringar på både kunskap 

om diabetes samt egenvårdsförmågan (McGowan et al., 2011; Pereira et al., 2012; Rygg et al., 

2012; Scain et al., 2009; Trento et al., 2010). De individuella patientutbildningarna visade på 

olika resultat, samt så går det inte att dra slutsatser på så få studier. En studie (Sperl-Hillen et 

al., 2011) som jämförde grupp med individuell patientutbildning använde sig av conversation 

maps (diskussionskartor) vid grupp patientutbildningarna, vilket kan ha varit orsaken att i den 

studien fick de som fått individuell patientutbildning bättre resultat på livsstilsförändringarna 

än i grupp patientutbildningen. 

När det gällde de psykosociala aspekterna som livskvalitet samt tilltro till den egna förmågan 

såg man få förbättringar. En orsak kan ha varit att deltagarna skattade sin livskvalitet redan 

innan interventionen som bra, vilket då medförde att det inte sågs någon skillnad vare sig för 

de som fått grupp- eller individuell patientutbildning jämfört med en kontrollgrupp.  

Slutsats 

Litteraturöversikten visade att individuella samt gruppbaserade patientutbildningsprogram för 

patienter med typ 2 diabetes kan förbättra HbA1c och vikt. Ingen ökning av fysik aktivitet 

noterades. Gruppbaserade patientutbildningsprogram kan ha en positiv effekt på 

livsstilsförändringar. Det är svårt att bedöma förbättringen kring livsstilförändringar samt 
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psykosociala aspekter då olika former av patientutbildningar utfördes i de olika studierna samt 

olika mätinstrument användes.  

 

Utbildning borde följas upp och utföras regelbundet, en intervention räcker inte hela livet. 

Diabetes är en livslång sjukdom, ny kunskap och motivation behövs. Till det kommer även att 

kroppen ändras med åldern, vilket medför nya förutsättningar för patienterna att klara av sin 

diabetes. 

 

Fortsatt forskning 

Flera stora forskningar pågår om patientutbildningar där resultaten ännu inte presenterats 

(Mash, Levitt, Steyn, Zwarenstein & Rollnick, 2012; Debussche et al., 2012). I framtiden bör 

flera studier som belyser faktorer som livsstilsförändringar och psykosociala aspekter göras 

och speciellt studier där patientunderlaget är större. Det finns många studier gjorda med få 

patienter, men då är det svårt att dra tillförlitliga slutsatser. 

Det bör finnas standardinstrument som borde användas i alla studier. Flertalet av studierna 

hade använd sig av egna frågeformulär, vilket medför att det blir svårt att jämföra studierna 

med varandra. Standardinstrument skulle ge tillförlitligare resultat speciellt på de 

utfallsmåtten som är svåra att mäta som exempelvis egenvård, kunskap om diabetes, tilltro till 

egenförmåga osv. 

Forskning där regelbundna utbildningsinterventioner görs, med exempelvis grupp 

patientutbildning eller individuella patientutbildning en gång per halvår eller år. För att se om 

effekterna förbättras eller bibehålls under en längre period och om resultaten på de olika 

utfallsmåtten kan bli bättre och visa på signifikanta skillnader jämfört med kontrollgrupper.    
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BILAGA l. Matris med de inkluderade studierna.  

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet Typ 

Sevick 
MA, Korytkowski 
M, Stone 
RA, Piraino 
B, Ren 

D, Sereika 
S, Wang 
Y, Steenkiste 
A, Burke LE. 
 
2012 
 
USA 
 

Biophysiologic outcomes 

of the Enhancing 

Adherence in Type 2 

Diabetes (ENHANCE) trial. 

 

 

Studiens syfte var att 

utvärdera en 

intervention på beteende 

med hjälp av en 

teknologisk självtestning 

som visade på 

blodsockerkontroll samt 

markörer för hjärt- och 

kärlrisker. 

 Detta var en randomiserad 

klinisk studie, som gjordes på ett 

ställe. De som var med i studien 

delades upp i de med bra HbA1c 

eller dålig HbA1c och om de hade 

eller inte hade njursjukdom. Och 

enligt detta blev de 

randomiserade till olika grupper. 

Mätningar gjordes vid 0, 3 samt 

vid 6 månader. 

296 

(50) 

 I interventionsgruppen såg man en minskning på 

HbA1c 0,5 % vid 3 månader, och 0,6 % vid 6 

månader. I den andra gruppen var förändringen 

0,5% vid 3 månader och 0,2% vid 6 månader. Men 

mellan grupperna visade det ingen skillnad.  

II 

RCT 

Khunti K, Gray 
LJ, Skinner 
T, Carey 
ME, Realf 
K, Dallosso 
H, Fisher 
H, Campbell 
M, Heller 
S, Davies MJ. 
 

2012 

Storbritannien 

Effectiveness of a 
diabetes education and 
self management 
programme (DESMOND) 
for people with newly 
diagnosed type 2 diabetes 
mellitus: three year 
follow-up of a cluster 
randomised controlled 
trial in primary care 

 

Syftet med studien var 

att mäta om fördelarna 

med en strukturerad 

engångs utbildning i 

egenvård för nyligen 

diagnostiserade diabetes 

typ 2 patienter 

fortfarande gav resultat 

efter 3 år.  

Detta var en tre års uppföljning 

efter en randomiserad 

kontrollerad studie gjord på 127 

primärvårdskliniker. 

Interventionsgruppen fick en 6 h 

grupputbildning av två utbildade 

hälsovårdspersonal jämfört med 

sedvanlig vård.  

824 

(93) 

HbA1c hade minskat i båda grupperna. Ingen 

skillnad mellan grupperna när det gällde livsstilen, 

men studien fann skillnader i de psykosociala 

aspekterna, de var bättre i interventionsgruppen.  

1 
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da Vico L, 

Monami M, Biffi 

B, Lamanna C, 

Martelli C, 

Marchionni N, 

Mannucci E. 

2013 

Italien 

Targeting educational 

therapy for type 2 

diabetes: identification of 

predictors of therapeutic 

success. 

Denna studie gjordes för 

att se vad vilka patienter 

som bäst behöver 

patientutbildning.  

En strukturerad grupputbildning 

följdes upp i 2 år vilken 

jämfördes med en grupp som 

fick sedvanlig vård.  

263 

(19) 

Studien påvisade en signifikant skillnad i lägre 

HbA1c hos interventionsgruppen, men ingen 

skillnad när det kom till BMI eller livskvalitet. Man 

såg också att patienter som haft diabetes en 

kortare tid fick mer ut av utbildningen än de som 

hade haft diabetes längre, oavsett ålder.  

1 

CCT 

Sperl-Hillen 
J, Beaton 
S, Fernandes 
O, Von Worley 

A, Vazquez-
Benitez 
G, Parker 
E, Hanson 
A, Lavin-
Tompkins 
J, Glasrud 
P, Davis 
H, Adams 
K, Parsons 
W,Spain CV. 
 

2011 

USA 

Comparative effectiveness 

of patient 

education methods for 

type 2 diabetes: a 

randomized controlled 

trial. 

 

Syftet med studien var 

att studera 

grupputbildning för 

patienter med förhöjda 

HbA1c värden. 

Detta var en randomiserad 

kontrollerad studie där de som 

ingick i studien delades in i tre 

olika grupper, en med sedvanlig 

vård, en med individuell 

patientutbildning och en med 

grupputbildning där man 

använda conversation maps. 

623 

(15) 

HbA1c minskade i alla grupper, men främst i den 

individuella patientundervisningsgruppen. Den 

individuella undervisningen visade också på bättre 

psykosociala och beteende förändringar än i 

gruppundervisningsgruppen.  

1 

RCT 

Katie Weinger, 

EdD; Elizabeth 

A. Beverly, PhD; 

Yishan Lee, MPS; 

Lilya Sitnokov, 

BA; Om P. 

Ganda, MD; A. 

The Effect of a Structured 

Behavioral Intervention 

on Poorly Controlled 

DiabetesA Randomized 

Controlled Trial 

Syftet var att testa 

effekten av ett 

beteendeförändrings 

intervention för att se 

om det förbättrade 

blodglukoskontrollen hos 

Patienterna randomiserades in i 

tre olika grupper. En grupp som 

fick 5 lektioner i kognitiv 

beteendeförändring av en som 

var utbildad inom detta område, 

grupp två fick kontrollgrupps 

222 

(19) 

HbA1c förbättrades i alla grupper, men i gruppen 

med kognitiv beteende förändring var förändringen 

störst. De med typ 2 diabetes fick största 

förändringen. När det gällde livskvalitet samt 

egenvården såg man inga förändringar över tid 

1 

RCT 
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Enrique 

Caballero, MD 

2011 

USA 

patienter som haft 

diabetes under en lång 

tid samt hade höga 

blodglukosvärden. 

grupputbildning av en utbildare 

och den tredje gruppen fick 

obegränsad mängd individuell 

sköterske samt dietist 

patientutbildning i 6 månader.  

mellan de olika grupperna. 

Salinero-Fort 
MA, Carrillo-de 
Santa Pau 
E, Arrieta-Blanco 
FJ, Abanades-

Herranz 
JC, Martín-
Madrazo 
C, Rodés-
Soldevila B, de 
Burgos-Lunar C. 

 
2011 

Spanien 

Effectiveness of PRECEDE 

model for health 

education on changes and 

level of control of HbA1c, 

blood pressure, lipids, and 

body mass index in 

patients with type 2 

diabetes mellitus. 

 

Syftet med studien var 

att se effekten av en 

individuell 

patientutbildnings 

modell för personer med 

typ 2 diabetes jämfört 

med en kontrollgrupp 

under en två års period.  

Detta var en randomiserad 

öppen studies om gjordes på 8 

stycken primärvårdscenter.  

608 

(8) 

HbA1c och systoliska blodtrycket förbättrades 

signifikant i interventionsgruppen. Studien 

påvisade ingen skillnad i BMI mellan grupperna. 

1 

RCT 

McGowan, 

Patrick 

2011 

Kanada 

The efficacy of diabetes 

patient education and 

self-management 

education in type 2 

diabetes. 

  Syftet med studien var 

att jämföra effekten av 

en patientutbildnings-

modell och 

egenvårdsutbildning. 

 Detta var en randomiserad 

kontrollerad studie. Patienterna 

fick endera patientutbildning eller 

denna egenvårdsutbildning. 

321 

 (107) 

Före och efter 6 månader visade på förbättringar i 

HbA1c och vikt i båda grupperna. Vid 12 månader 

var HbA1c och vikt längre i interventionsgruppen än 

i kontrollgruppen. 

II 

RCT 

Rosenbek Minet 
LK, Wagner L, 
Lønvig EM, 
Hjelmborg J, 
Henriksen JE. 
 
2011 
 
Danmark 

The effect of motivational 

interviewing on glycaemic 

control and perceived 

competence of diabetes 

self-management in 

patients with type 1 and 

type 2 diabetes mellitus 

after attending a group 

Syftet med studien var 

att se effekten av MI 

(motiverande samtal) 

jämfört med sedvanlig 

vård för patienter med 

typ 2 diabetes. 

Detta var en randomiserad 

kontrollerad studie där 

patienterna delades in i antigen 

en grupp som fick MI och en 

grupp som fick sedvanlig vård. 

349 

(41) 

Studien fann ingen skillnad när det kom till HbA1c 

eller andra faktorer efter 2 års uppföljning. 

 

I 

RCT 
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education programme: a 

randomised controlled 

trial. 

 

 

 

Scain SF, 

Friedman R, 

Gross JL 

2009 

Brasilien 

A structured educational 

program improves 

metabolic control in 

patients with type 2 

diabetes: a randomized 

controlled trial. 

Syftet med studien var 

att utvärdera effekten av 

ett strukturerat 

grupputbildnings-

program för metabol 

kontroll hos patienter 

med typ 2 diabetes. 

Detta var en randomiserad 

kontrollerad studie. Patienterna 

fick endera en 8h strukturerad 

grupputbildning eller sedvanlig 

vård. 

121 

(17) 

HbA1c minskade signifikant i interventionsgruppen 

efter 4 månader och höll sig längre till 12 månader.  

II 

RCT 

Trento M, Gamba 

S, Gentile 

L, Grassi 

G, Miselli 

V, Morone 

G, Passera 

P, Tonutti 

L, Tomalino 

M, Bondonio 

P, Cavallo 

F, Porta M 

2010 

Italien 

Rethink Organization to 

iMprove Education and 

Outcomes (ROMEO): a 

multicenter randomized 

trial of lifestyle 

intervention by group care 

to manage type 2 

diabetes. 

 

Denna studie gjordes för 

att se om en 

grupputbildnings modell 

för livsstilsinterventioner 

för typ 2 diabetes kan 

användas i andra 

kliniker också. 

 Metoden var en tvådelad 

randomiserad studie på 13 

sjukhuskliniker. Patienterna 

randomiserades till antingen en 

gruppundervisningsmodell eller 

en individuell.  

815 

(234) 

 Patienterna i grupputbildnings gruppen visade på 

bättre HbA1c än de som fick individuell vård. 

Hälsobeteende, livskvalitet och kunskap om 

diabetes var också bättre i gruppundervisnings 

gruppen än i den individuella. 

I 

RCT 

Pereira DA1, 

Costa NM, Sousa 

AL, Jardim PC, 

The effect of educational 

intervention on the 

disease knowledge of 

Syftet med studien var 

att se effekten av en 

utbildning för att öka 

Patienterna delades in i en 

interventionsgrupp, som fick 

grupputbildning samt en kontroll 

62 I interventionsgruppen såg man en signifikant 

ökning gällande alla frågor angående kunskapen 
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Zanini CR. 

2012 

Brasilien 

diabetes mellitus patients. kunskapen om diabetes 

hos patienter med typ 2 

diabetes. 

grupp. Man använde sig av ett 

frågeformulär före och efter 

inventionen.  

 om diabetes.  RCT 

Rubak S, 

Sandbæk A, 

Lauritzen T, 

Borch-Johnsen 

K, Christensen B. 

2011 

Danmark 

Effect of "motivational 

interviewing" on quality of 

care measures in screen 

detected type 2 diabetes 

patients: a one-year 

follow-up of an RCT, 

ADDITION Denmark. 

Syftet med studien var 

att se hur effekten av MI 

gav på en intensiv 

diabetes utbildning 

Detta var en randomiserad 

kontrollerad studie, där 

interventionsgruppen fick MI 

utbildning och kontrollgruppen 

fick inte MI, men båda fick 

utbildning i målfokusering för typ 

2 diabetes. 

628 

(2) 

Båda grupperna fick effekter på HbA1c, ingen 

skillnad mellan dessa två grupper kunde påvisas. 

II 

RCT 

 

 

Vadstrup 
ES, Frølich 
A, Perrild 
H, Borg E, Røder 
M. 
 
2011 

Danmark 

Health-related quality of 

life and self-related health 

in patients with type 2 

diabetes: effects of group-

based rehabilitation 

versus individual 

counselling. 

 

 Syftet med studien var 

att studera effekten av 

en gruppbaserad 

rehabilitering jämfört 

med individuell 

rådgivning om 

hälsorelaterad 

livskvalitet och 

självupplevd hälsa hos 

patienter med typ 2 

diabetes. 

Patienterna randomiserades till 

endera ett 6 månaders 

multidisciplinellt gruppbaserad 

rehabiliteringsprogram som 

inkludera patient utbildning, 

övervakad fysisk aktivitet och 

matlagningskurser eller ett 6 

månaders individuell 

rådgivningsprogram.  

143 

(28) 

En gruppbaserad rehabilteringsprogram gav inga 

förbättringar gällande hälsorelaterad livskvalitet 

eller självuppskattad hälsa jämfört med individuell 

rådgivningsprogram.  

II 

RCT 

Rygg LØ, Rise 

MB, Grønning 

K, Steinsbekk A. 

Efficacy of ongoing group 

based diabetes self-

management education fo

r patients with type 2 diab

etes mellitus. A 

Syftet med studien var 

att se effekten av en 

grupputbildnings 

program för patienter 

Patienterna randomiserades in i 

antingen en grupputbildnings 

grupp eller så fick de sedvanlig 

vård via väntelista. 

143 

(13) 

Man såg inga förändringar efter 12 månader, men i 

uppföljningen såg man en minskning i HbA1c samt 

diabeteskunskapen samt några egenvård aspekter 

förbättrades signifikant.  

II 

RCT 
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2012 

Norge 

randomised controlled tria

l. 

 

med typ 2 diabetes. 

Tang TS1, 

Funnell MM, 

Brown MB, 

Kurlander JE. 

2010 

USA 

Self-management support 

in "real-world" settings: 

an empowerment-based 

intervention. 

Syftet med studien var 

att se effekten av en 6 

månaders empowerment 

intervention på diabetes 

typ 2 patienter. 

Detta var en kontrollerad klinisk 

studie, där interventionsgruppen 

fick empowerment 

diabetesutbildning i motsats till 

en kontroll grupp. 

77 

 

Interventionsgruppen fick signifikant bättre HbA1c, 

gick mer ner i vikt,  

CCT 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg



 

 

BILAGA II 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 
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Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalite



 

 

 


