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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
Enligt World Health Organization lever nära 350 millioner människor med diabetes 

världen över. Det finns två huvudgrupper av diabetes, typ 1-diabetes och typ 2-diabetes, 

varav typ 2-diabetes är den vanligaste formen. Det är viktigt att lyfta fram följsamheten av 

kost och motionsråd hos patienter med typ 2-diabetes eftersom detta har stor påverkan på 

prognos och progress av sjukdomen. 

 

Syfte  
Syftet med denna studie är att beskriva vilka faktorer som har visat sig ha betydelse för 

följsamheten till kost och motionsråd hos personer med typ 2-diabetes. 

 

Metod  
Arbete har genomförts som en allmän litteraturstudie. Till studien valde författarna att 

fokusera på att söka artiklar som behandlar hur patienter följer de råd om 

livsstilsförändring som ges idag, vid kost och motionsråd. Genom databassökning 

inkluderades 15 artiklar.  

 

Resultat 
I analys av artiklarna framkom fyra huvudteman. I dessa teman framkommer både de 

faktorer som underlättar samt försvårar följsamheten för personer med typ-2 diabetes när 

det gäller kost och motionsråd. De aspekter som har diskuterats i detta arbete är socialt 

stöd, genus, upplevelse av information och kunskap samt ekonomiska resurser och 

tillgänglighet. 

 

Slutsats 
Patienter med Typ 2-diabetes upplevde brister i kommunikationen mellan dem själva och 

vårdpersonalen. När patientens familj och närstående inkluderas och får samma 

information som patienten ökar chansen till bättre följsamhet till kost och motionsråd. För 

lite undervisning, motsägelsefull information och för lite kontakt med andra typ 2-diabetes 

patienter hade stor betydelse till följsamheten.  

 

 

Nyckelord: Typ 2-diabetes, följsamhet, kostråd, motionsråd. 
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BAKGRUND 

Enligt World Health Organization [WHO] (2013) lever nära 350 millioner människor med 

diabetes världen över och antalet växer. År 2030 kommer diabetes uppskattningsvis vara 

den sjunde vanligaste dödsorsaken globalt. I Sverige drabbas cirka fyra procent av 

befolkningen av diabetes var av de flesta är medelålders eller äldre, ofta lider patienterna 

av hypertoni och fetma vid diagnostillfället (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2010).  

 

Det finns två huvudgrupper av diabetes, typ-1 diabetes och typ-2 diabetes, varav typ-2 

diabetes är den vanligaste formen och utgör cirka 80 procent av all diabetes (SBU, 2010). 

Östenson (2011) skriver att en utav anledningarna till den ökande prevalensen av typ-2 

diabetes kan vara att personer med sjukdomen idag lever längre tack vare förbättrade 

sociala strukturer och har bland annat möjligheten att få fler barn. Dessa har i sin tur större 

risk för att utveckla diabetes i och med den genetiska faktorn. 

 

Patofysiologi 

Diabetes mellitus, typ-2 är en kronisk sjukdom som uppkommer när kroppen inte kan 

tillgodogöra sig det insulin som produceras i β-cellerna i pankreas och/eller när 

produktionen av insulin hämmas i β-cellerna. Insulin är ett hormon som reglerar 

blodsockernivån genom att stimulera glukosupptaget i levern och i andra organ, och genom 

hämning av glukosfrisättning från levern. Den störda produktionen eller hämningen leder 

till ökad blodsockernivå, även kallad hyperglykemi (Bolinder, 2009). Typ-2 diabetes är 

ofta svårupptäckt och diagnosen kan dröja många år vilket i sin tur kan leda till 

följdsjukdomar (SBU, 2010). 

 

Symtom 

Vanliga symtom vid hyperglykemi kan vara bland annat ökad urinering, törst, muntorrhet, 

trötthet och klåda i underlivet. Ketoacidos är ovanligt vid typ-2 diabetes men kan 

förekomma. Ketoacidos  uppkommer då svår hyperglykemi leder till syrabildningar i 

levern. Ett symtom på en patient som har utvecklat ketoacidos är en acetondoftande 

andedräkt, vilket kan leda till medvetslöshet och kräva akut sjukvård. Då många går 

ovetande med typ-2 diabetes i flera år kan detta leda till komplikationer som bland annat 

skador på näthinnan, njurskador, hjärt- och kärlsjukdomar (Alvarsson et al., 2010).  

 

Diagnostisering 

För att fastställa diagnosen diabetes mellitus tas ett venöst plasmaglukos prov, antingen när 

patienten är fastande eller två timmar efter intag av 75 gram glukos. För att patienten ska 

diagnostiseras med diabetes krävs ett svar som visar ≥7,0 millimol per liter i fastande eller 

≥11,1 efter glukosbelastning (SBU, 2010). Ett normalt blodsockervärde ska ungefär ligga 

på 4,2 - 5,5 millimol per liter om det tas på morgonen innan frukost (Alvarsson et al., 

2010). 

 

Orsaker   

Typ-2 diabetes orsakas i främsta led av livsstil och vissa genetiska faktorer. Människor 

med exempelvis hypertoni, hög ålder, psykosocial stress samt övervikt eller fetma löper 

högre risk att drabbas av typ-2 diabetes. Miljö är en faktor som kan spela roll i 
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utvecklingen av sjukdomen. Tobaksrökning och fysisk inaktivitet är också viktiga 

komponenter (Östenson, 2011). Bird och Hawley (2012) ser ett starkt samband mellan 

nedgången i fysisk aktivitet hos befolkningen under de senare åren och en ökad förekomst 

av kroniska metabola sjukdomar som typ-2 diabetes och det metabola syndromet.  

 

Metabol Syndrom 

Det metabola syndromet (MetS) är benämningen på ett gruppsymptom som tillsammans 

kan orsaka typ-2 diabetes. I denna grupp ingår bland annat bukfetma, högt blodtryck, låga 

halter av HDL-kolesterol samt insulinresistens i vävnaden. Forskning visar att cirka en 

tredjedel av den vuxna befolkningen i USA lider av detta syndrom (Johnson et al., 2013). 

Patienter med MetS har även en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdom samt större risk att 

dö i hjärt-och kärlsjukdom (Hall et al., 2006).  

 

Övervikt 

Ökningen av personer med övervikt kan följas i mätningar som gjorts med hjälp utav Body 

Mass index (BMI) i det Nationella diabetesregistret. BMI är ett mått som kan användas för 

att mäta kroppsmassan, den är utformad som en numerisk skala där 20 klassas som 

normalvikt och över 30 som fetma. Som nämnts tidigare är ofta personer som 

diagnostiseras med typ-2 diabetes överviktiga. För att uppnå en stabilare blodsockernivå 

kan viktnedgång hjälpa. Det kan vara svårt för personer med övervikt att hålla en 

viktnedgång, och en kombination av olika typer av behandling kan behövas som till 

exempel rådgivning om kosthållning och fysisk aktivitet. Det finns även hjälp att få 

medicinskt och/eller kirurgiskt, vilket brukar resultera i en bättre stabilitet i viktnedgången 

(Zethelius, 2009). 

 

Kost 

Kostval spelar en stor roll i utvecklandet av diabetes. Forskning visar att ett stort intag av 

en kost med höga halter transfett och ett högt Glykemiskt Index (GI), som exempelvis 

friterade potatis, markant ökar risken för att drabbas av övervikt och typ-2 diabetes (Bi et 

al., 2012). Begreppet GI utvecklades för att lätt kunna göra jämförelser mellan olika 

livsmedels påverkan på plasmaglukossvaret. Det innebär att man mäter plasmaglukos 

värdet under två timmar efter att en person har ätit ett livsmedel och sedan jämförs detta 

med plasmasvaret under samma tid efter intag av vitt bröd eller sockerlösning. En kost 

med lågt GI innehåller i många fall mycket grönsaker, frukt och fullkorn. Dessa livsmedel 

har positiv effekt på metabola riskfaktorer genom ökad insulinsignalering och ökat 

glukosupptag (Vessby, Asp & Axelsen, 2009).  

 

Komplikationer 

Typ-2 diabetes ökar risken för att drabbas av hjärt -och kärlsjukdomar två till fyra gånger, 

dessutom har dessa patienter en ökad dödlighet i dessa sjukdomar jämfört med andra 

patientgrupper. Riskfaktorer för att drabbas av hjärt -och kärlsjukdom är i många fall de 

samma som för att drabbas av diabetes, till exempel hypertoni, övervikt och rökning 

(Billing, 2012). Detta kan dels härledas till att hyperglykemi kan orsaka cellskador i kärlen 

som liknar det som man kan se vid ateroskleros. Personer med diabetes sjukdomar har 

även en störd trombocyt funktion som gör att de har större risk att utveckla tromboser samt 

att de har en sämre förmåga att lösa upp tromboser om det väl skulle uppstå (Norhammar, 

Malmberg, Mellbin & Rydén, 2009).  
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En av de vanligare komplikationerna som uppstår vid diabetes sjukdom är neuropati, det 

vill säga sjukliga förändringar i nervsystemet. Detta kan ske i det perifera somatiska likväl 

som det autonoma nervsystemet, och blir vanligare ju längre sjukdomsdurationen har varat. 

Förändringarna kan ge ökad hudkänslighet, kännselbortfall eller stickningar och domningar 

i perifera kroppsdelar, exempelvis i fötterna. Dessa störningar i det autonoma nervsystemet 

kan bland annat uttrycka sig som nattlig diarré, erektil dysfunktion hos män samt yrsel när 

personen hastigt ställer sig upp. Dessa symptom kan härledas till andra sjukdomstillstånd 

än just neuropati, varför det är viktigt att sjukvården uppmärksammar tecken på denna 

komplikation (Löndahl & Landin-Olsson, 2009). 

 

Behandling 

I behandlingsmålen som är uppsatta av Socialstyrelsen (2010a) för dagens diabetesvård 

ingår riktvärden för blodtryck, LDL-kolesterol samt HbA1c, dessa mål ska 

individanpassas. HbA1c är ett mätvärde som avspeglar den genomsnittliga 

blodsockernivån under de senaste fyra veckor innan provtagning (Bolinder, 2009) 

 

Riktlinjerna för behandling av typ-2 diabetes tar upp vikten av livsstilsförändring, 

exempelvis kostråd, motionsråd och uppmuntran till rökstopp. Behandling sker oftast i 

kombination med att tillföra insulin via subkutan injektion eller tablettbehandling som 

hjälper kroppen att frisätta insulin. (Socialstyrelsen, 2010b). 

 

Kostråd 

Kostrådgivning vid typ-2 diabetes skall fungera som en vägledning och ett stöd till både 

patienter och vårdpersonalen som arbetar med diabetes patienter. Denna vägledning skall 

redogöra för vilka livsmedel som ska vara bra för sjukdomen (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Då personer med typ-2 diabetes har ett dåligt glukosupptag i vävnaden på grund av en 

nedsatt insulinproduktion samt insulin resistens, rekommenderas de ofta att undvika 

sockerrika produkter som glass eller choklad. Rekommendationen kan istället vara att välja 

så kallade ”lätt” produkter som innehåller mindre socker men då istället innehåller 

sötningsmedel. Detta kan dock vara förvirrande för patienterna då vissa av dessa produkter 

fortfarande innehåller upp till en tredje del av socker mängden (Aas, 2006). 

  

I en rapport från SBU (2010) framgår att det inte finns så många kostrekommendationer 

som har sin grund i evidensbaserad forskning. De tar dock upp att lågfettkost, 

lågkolhydratkost och kost med ett sänkt GI kan ha en positiv effekt på sjukdomen, men det 

finns inte tillräckligt med vetenskapligt underlag för att bevisa detta. I en annan studie 

gjord av Ajala, English & Pinkney (2013) finns rön för att en vegetarisk- eller vegankost 

kan leda till viktminskning samt bättre plasmaglukosnivåer och att detta bör vara 

välgörande för personer med diabetessjukdom. 

 

Morimoto, Ohno, Tatsumi, Mizuno & Watanabe (2012) menar att det även finns tecken på 

att människor som åt grönsaker, potatis, sjögräs och frukt hade en lägre risk att utveckla 

typ-2 diabetes. Effekten blev förstärkt om personen var icke-rökare respektive ex-rökare 

och åt regelbundet. 

 

Tidigare under 2000- talet framkom forskning som visade på att den så kallade medelhavs 

dieten, som rekommenderar högt intag av fleromättat fett samt mycket kostfibrer, skulle 

vara den mest gynnsamma för patienter med typ-2 diabetes. Det visade att denna 
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kosthållning var fördelaktig inte bara för behandling av symtom vid typ-2 diabetes men 

även för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar hos dessa patienter och blev 

grunden för de europeiska kostrekommendationerna. Dock har det visat sig senare att 

patienterna fortfarande hade svårt att inkludera tillräckliga mängder med kostfibrer för 

dessa rekommendationer (Rivellese et al., 2008). 

 

Motionsråd 

I de Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 som Socialstyrelsen (2010b) ger ut 

framgår det att man kan se ett samband med regelbunden fysisk aktivitet och en minskad 

risk för bland annat övervikt och typ-2 diabetes. Bi et al. (2012) menar att i området fysisk 

aktivitet ingår såväl kondition-och styrketräning som aktiviteter i vardagen exempelvis 

promenader, vilket även minskar risken för hjärt-och kärlsjukdomar. Vidare ser de även att 

TV tittande leder till en stillasittande livsstil med dåliga matvanor. 

 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2008) är rekommendationen till patienter med typ-2 

diabetes att utöva någon typ av aktivitet av medelhög intensitet, som cykling eller rask 

promenad i minst 30 minuter om dagen. Socialstyrelsen (2010b) skriver att i de fall 

personen redan uppvisar symptom av eller har en konstaterad kardiologisk sjukdom bör 

dock rekommendationerna anpassas därefter. 

 

Patientutbildning 

Förebyggande av ohälsa samt främjande av hälsa kan sammanfattas i begreppet 

hälsopromotion. Detta begrepp innebär enligt Socialstyrelsen (2005) att sjuksköterskan ska 

kunna känna igen hälsobehov samt motivera till att förändra farliga livsstilsfaktorer. Det 

innebär även att man ska kunna undervisa patienter och deras anhöriga med målet att 

förhindra ohälsa.  

 

Utbildning inom egenvård för patienter med diabetes inriktar sig på att ge kunskap om hur 

patienten själva kan göra rätt livsstilsval. För att patienten ska förändra sin livsstil krävs 

bland annat att de kan ta in informationen och ta ansvar för sina handlingar i livet. För att 

öka potentialen för långvarig förändring behöver patienten uppleva en kännbar positiv 

effekt samt känna stöd från sin omgivning (Rise, Pellerud, Rygg & Steinsbekk, 2013). 

 
Idag finns olika typer av patientutbildningsformer, allt från samtal i grupp till enskilda 

möten med sjukvårdspersonal eller hos patientföreningar. Det finns beskrivet att 

patienterna föredrar samtal i grupp där man lätt kan relatera till de andra deltagarna och 

utbyta erfarenheter om sin diabetes sjukdom. Personen som leder gruppen ska även vara 

medicinskt utbildad och ha en förståelse för den kulturella strukturen i gruppen (Baig et al., 

2012). 

 

Egenvård 

Egenvård innebär att patienten ska på bästa sätt hantera och behandla sin sjukdom med 

hjälp utav informationen och hjälpmedlen som tilldelas den enskilde av vårdteamet. 

Vårdtagaren måste vara mottaglig för den information som ges och vårdteamet måste 

anpassa informationen till varje individuell patient, ett samspel som är byggt på respekt 

och omtanke. Det finns många metoder om hur man ska sköta sin diabetes via media, till 

exempel genom internet och patienter kan känna frustration och förvirring kring vad som 

gäller. Kostrådgivning och råd om fysisk aktivitet försöker man därför lära ut tidigt efter 

att patienten har blivit diagnostiserad (Berne & Sörman, 2009). Enligt Weinger och 

McMurrich (2005) är det väldigt viktigt inom diabetesvården att patienten själv kan sköta 
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sin sjukdom och inte vara beroende av vårdgivaren. Det är viktigt att sjuksköterskan är 

införstådd med detta och kan lämna över ansvaret för vården till patienten så att denne får 

hantera situationen istället för att bli passiv och förvänta sig få lösningarna av 

sjuksköterskan. För att underlätta patientens egenvård kan vårdgivaren dock hjälpa till med 

att hitta rätt vårdinstans, bygga en respektfull relation för samarbete samt hjälpa till att 

sätta realistiska mål och utvärdera utvecklingen. 

 

Mätning av blodsockret är en viktig del i egenvården, det är den första åtgärd patienten bör 

vänja sig vid för att upprätthålla en god hälsa. Vid regelbunden mätning kan patienter med 

typ-2 diabetes lära sig hur blodsockret påverkas vid olika kostvarianter och vid fysisk 

aktivitet och därigenom göra val som främjar god hälsa (Hinnen & Guthrie, 2005). 

 

För att patienter ska klara av att handskas med långvariga sjukdomstillstånd, som 

exempelvis diabetes, och uppnå en bättre hälsa arbetar många inom hälso- och sjukvården 

med ”empowerment”. Begreppet kan användas inom många fler områden än just 

omvårdnad vid diabetes och strävar efter att ge patienten en känsla av kontroll över den 

egna situationen. Det kan patienten uppleva som kunskap och förståelse för situationen, 

identitet, beslutsfattande och möjlighet att hjälpa andra med samma sjukdom (Small, 

Bower, Chew-Graham, Whalley och Protheroe, 2013). ”Empowerment” beskrivs som att 

patienten är expert på hur det är att leva med diabetes och vårdteamet är specialister på 

sjukdomen, sjuksköterskan ska finnas där som ett stöd och bidra till en vägledning för 

patienten men ska inte övertala patienten att förändra sitt beteende (Funnell, 2012).  

 

Följsamhet 

Termen adherence benämns av Shay (2008) som “… adherence is generally associated 

with one's ability to maintain the behaviors associated with a plan of care”. 

Detta innebär att begreppet adherence som på svenska betyder följsamhet, förknippas med 

förmågan att upprätthålla de beteende som är associerade med en vårdplan 

(Socialstyrelsen, 2011). Kunskap och förmedling mellan patient och vårdteam är viktigt 

vid detta sjukdomstillstånd, då tillståndet kan förvärras och bli livshotande om det inte 

behandlas. Det ligger stor vikt i patientens följsamhet i det dagliga livet för att upprätthålla 

en god livskvalitet utan skador och sjukdomar (Berne & Sörman, 2011). 

 

Problemformulering 

Typ-2 diabetes är ett växande problem i världen, mycket på grund av förändrade 

livsstilsvanor. Det är viktigt att lyfta fram följsamheten av kost och motionsråd hos 

patienter med typ-2 diabetes eftersom detta har stor påverkan på prognos och progress av 

sjukdomen. Det saknas även samlad kunskap kring vilken typ av kost och motionsråd som 

gagnar patienterna mest. Det behövs en sammanställning över hur följsamheten av kost 

och motionsråd vid diabetes ser ut. 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva vilka faktorer som har betydelse för följsamheten 

till kost och motionsråd hos personer med typ-2 diabetes. 
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Frågeställningar 

Vilka faktorer har en positiv inverkan på följsamheten till kost och motionsråd hos 

patienter med typ-2 diabetes? 

Finns det faktorer som har en negativ inverkan på följsamheten till kost och motionsråd 

hos patienter med typ-2 diabetes? 

 

METOD 

Evidensbaserad omvårdnad är det arbetssättet som tillämpas i Sverige och på vissa platser 

runt om i världen. Evidens innebär en kritisk granskning av den vård som utförs och att 

den bygger på en vetenskaplig grund (SBU, 2013). Med mängden vetenskapliga artiklar 

som varje år publiceras kan det vara svårt att följa utvecklingen, det kan därför underlätta 

med en litteraturstudie som kan fungera som en översikt (Rosén, 2012).  

 

Detta arbete har genomförts som en allmän litteraturstudie, den syftar till att beskriva hur 

forskningen och kunskapen ser ut i nuläget. Till skillnad från en systematisk litteraturstudie 

har denna studie endast ett urval av den forskning som finns tillgänglig och utvald efter ett 

antal kriterier (Forsberg & Wengström, 2013). Att skriva en litteraturstudie som student är 

fördelaktigt då färdigheten i att söka ny kunskap och utvärdera denna tränas och kan 

komma till användning senare i arbetslivet (Axelsson, 2012). 

 

I en allmän litteraturöversikt kan det dock finnas nackdelar som bör nämnas, exempelvis är 

det endast en reducerad mängd forskning som ingår och det finns även en risk att 

författarna endast väljer de artiklar som kommer fram till en slutsats som stämmer med 

egna ståndpunkter (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna arbetade aktivt med sitt 

förhållningssätt för att hålla ett objektivt synsätt. 
 

Urval 

Till denna studie valde författarna att fokusera på att söka artiklar som behandlar hur 

patienter följer de råd om livsstilsförändring som ges idag, för  kost och motion vid typ-2 

diabetes. Inklutionskriterier: Artiklar skrivna på engelska, peer reviewed och publicerade 

mellan år 2004-2014. Vidare valdes artiklar som fokuserade på vuxna individer och hade 

en typ-2 diabetes diagnos. Endast original artiklar inkluderades. För att begränsa antalet 

träffar vid databassökning valdes att exkudera  forskning som behandlade 

graviditetsdiabetes eller barn med diabetes diagnos.  

 

Datainsamling 

För att hitta artiklar genomsöktes databaserna PubMed och Cinahl under en period av cirka 

två månader. I Cinahl finns material som till största del rör omvårdnad. PubMed innehåller 

förutom omvårdnad även artiklar med en mer medicinsk inriktning (Forsberg & 

Wengström, 2013).  
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För att få bästa sökresultaten tog författarna hjälp utav en bibliotekarie. Rosén (2012) 

skriver att skapandet av en optimal sökstrategi är en viktig del i att skriva en 

litteraturöversikt, för att underlätta denna process kan en bibliotekarie eller ämnesexpert 

konsulteras. 

 

Under sökningarna i PubMed användes MeSH termerna Diabetes Mellitus Type 2, Health 

Behavior, Food Habits, Diabetes Mellitus Type 2, Health Knowledge, Attitudes, Practice, 

Blood Glucose Self-Monitoring, Patient Compliance, Health Knowledge, Attitudes, 

Practice och Diabetes Mellitus Type 2/diet therapy.  

I Cinahl användes följande Cinahl Headings, Diabetes Mellitus Type 2, Diet, Life Style 

Changes och Exercise.  

 

Sökorden kombinerades på olika vis med hjälp av AND och OR som hjälper att avgränsa 

sökområdet och ta fram den informationen som är relevant (Forsberg & Wengström, 

2013). Genom fritextsökning, related citations, inkluderades även tre artiklar. För vidare 

information om hur sökningarna kombinerades samt vilka artiklar som sedan inkluderades 

i arbetet, se Tabell 1.  

 

 

Tabell 1.  

Datum 

Databas Sökord 

Antal 

träffar 

Granskad

e abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

290114 

PubMed 

Health Knowledge, 

Attitudes, Practice 

AND Patient 

Compliance AND 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 47 9 3  1 

290114 

PubMed 

Exercise OR Diet 

AND last 10 years 

AND English OR 

Health Knowledge, 

Attitudes, Practice 

AND Patient 

Compliance AND 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 176 20 9  1 
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300114 

PubMed 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND Health 

Knowledge, 

Attitudes, Practice 

AND Blood 

Glucose Self-

Monitoring 46 10 2  1 

300114 

PubMed 

Patient Compliance  

AND Diabetes 

Mellitus, Type 

2/diet therapy 64 12 8  4 

030214 

Cinahl  

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND Diet 

AND Life Style 

Changes 33 13 3  2 

030214 

Cinahl 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND 

Exercise AND Life 

Style Changes  27 4 1 0 

030214 

PubMed 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND Health 

Behavior AND 

Food Habits 80 9 3  1 

030214 

Cinahl 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND 

Patient Education 

AND Exercise 48 10 8 1   

040214 

PubMed 

Patient Compliance 

OR Adaptation, 

Psychological AND 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND Diet  

AND Exercise 53  5  5  1 

 

Summa   682  112  47   12 
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Dataanalys 

Efter en initial granskning av titlarna på de studier som framkom under sökningarna lästes 

ett antal abstract som författarna bedömde uppfyllde inklutionskriterierna. Författarna läste 

sedan igenom artiklarna enskilt, för att undvika missförstånd eller feltolkningar. Detta kan 

även bidra till att ge granskningen större tyngd (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Under läsningarna av artiklarna markerades det som ansågs vara viktigt i texten för 

författarnas syfte. Efter detta fördes en diskussion om vilka studier som i sin helhet 

bedömdes svara på syftet, och från denna process blev 15 artiklar inkluderade. För att få en 

översikt över vilka teman som var prominenta skrev författarna nyckelord till varje artikel. 

Därefter delades de upp i grupper som behandlade samma faktorer för följsamhet, de 

gemensama teman som då framträdde presenteras nedan. Under hela arbetes gång 

diskuterade författarna artiklarnas innehåll och relevans. 

 

Efter urvalprocessen användes ett bedömningsunderlag för vetenskapliga studier från Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) för att bedöma 

studerienas kvalitet, se Bilaga I. Artiklarna fördes sedan in i en matris avsedd för 

granskning, se Bilaga II. Vid användandet av denna matris framkommer även en bättre 

översikt över artiklarnas innehåll och resultat som underlättar vid samanställningen.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit & Beck (2012) kan man se systematiska litteraturstudier som en hörnsten i den 

evidensbaserade omvårdnaden. Denna typ av studie har som målsättning att undvika 

felaktiga slutsatser. Författarna har därför försökt förhålla sig neutrala till innehållet av de 

artiklar som granskats samt endast inkluderat artiklar som är godkännda av en etisk 

kommitté. Författarna arbetade aktivt med sitt förhållningssätt för att hålla ett opartiskt och 

objektivt synsätt. Som författare till föreliggande studie uteslöts subjektiva värderingar 

samt politiska åsikter. Inom all forskning bör det fastställas att forskaren inte bedriver en 

studie där fakta förvrängs och att ekonomiska intressen inte får styra forskningens resultat 

(Helgesson, 2006). 

 

Trovärdighet 

Det är viktigt att studien har en hög trovärdighet, medvetenhet och kvalitet igenom hela 

processen (Danielson, 2012). För att en artikel ska vara Peer reviewed ska den ha granskats 

av experter inom området (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Artiklarna som valdes ut 

hade kraven att de skulle vara Peer reviewed och originalartiklar, detta kontrollerades 

genom sökning i Ulrichsweb.  

 

För att en studie ska vara överförbar krävs det att resultatet har en giltighet utanför studien 

det vill säga att den nya kunskapen är giltig för andra likvärdiga situationer (Priebe & 

Landström, 2012).  

 

RESULTAT 

I analys av artiklarna framkom fyra huvudteman, vissa med underteman, Socialt stöd, 

genusskillnader, upplevelse av information och kunskap samt ekonomiska resurser och 
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tillgänglighet. I ovanstående teman framkommer både de faktorer som underlättar samt 

försvårar följsamheten för personer med typ-2 diabetes när det gäller kost och motionsråd. 

 

Socialt stöd 

Ett flertal studier beskriver på vilka sätt det sociala stödet påverkar följsamheten till kost 

och motionsråd hos patienter med typ-2 diabetes (Beverly et al., 2008; Casey et al., 2009; 

Kapur et al., 2008; Malpass et al., 2009; Nagelkerk et al., 2006; Peel et al., 2005; Rygg et 

al., 2010; Vijan et al., 2005; Wycherley et al., 2010). Dessa har undersökt olika aspekter av 

stöd, däribland familjestöd samt gruppstöd genom patientutbildningar.  

 

Gruppstöd 

Stödet som deltagarna finner i gruppundervisning kan påverka följsamheten till kost och 

motionsråd. 

 

I Casey et al., (2009) framgick det att deltagarna upplevde det som en stor fördel att få stöd 

och övervakning för att hålla den motionsrutin som var föreskrivet. I denna studie fick 

deltagarna genomgå ett övervakat träningsprogram. Sedan bjöds de in till gruppsamtal om 

underlättande samt hindrande faktorer när det gällde deras motionsrutiner. Deltagarna 

upplevde att personalen sporrade dem att fortsätta och fanns till stöd när de behövdes. 

Liknande resultat visade en årsuppföljningen av ett annat interventionsprogram för 

personer med övervikt, där 40 procent av deltagarna menade att stödet de fick från 

medverkande personal hjälpte dem när det hade svårigheter att fortsätta med programmet 

och 37 procent menade att detta stöd var anledningen till att de slutförde programmet. 

Deltagarna i denna studie rapporterar även att övervakningen eller det faktum att de var 

tvungna att stämma av med någon samt att få sin utveckling regelbundet dokumenterad 

bidrog till de goda resultat som programmet gav (Wycherley et al., 2010). Som Rygg et al., 

(2010) visar fanns ett behov av att känna stöd och motivation som en grupp med personer i 

samma situation kunde erbjuda. Där kunde frågor kring känslor, copingstrategier samt 

vardagliga utmaningar vädras. Det var även ett sätt att knyta kontakter för vardagsmotion. 

En blandning av skriftligt och visuellt material samt ledare som uppmuntrar till deltagande 

i samtal visades ha en positiv påverkan på deltagarna. Det framgår att det är viktigt att se 

till att gruppen har samma inlärningsbehov och är på samma nivå, annars har dessa möten 

en begränsad effekt (Nagelkerk et al., 2006). 

 

Trots att grupputbildningar skapade en bra miljö för diskussion och kunde leda till att 

patienterna utvecklade hälsosamma strategier för att hantera sin typ-2 diabetes var det inte 

alla som hade möjlighet att delta eller kunde ta till sig den information som gavs (Rygg et 

al., 2010; Nagelkerk et al., 2006). Efter utbildningens slut upplevde en del av deltagarna att 

en av anledningarna till att de inte fortsatt att motionera regelbundet var att de saknade 

tydligt stöd och inte visste vart de skulle vända sig med sina frågor (Casey et al., 2009). 

 

Familjestöd 

Huruvida patienten upplevde att de fick stöd från sin familj kunde på olika sätt hindra eller 

underlätta följsamheten till kost och motionsråd.  

 

Ett exempel på familjens roll beskrivs i studien Kapur et al., (2008) där det framgick att i 

familjer som endast lagar en typ av mat till hela familjen som var anpassad efter kostråden 

var följsamheten hög. I andra studier uttryckte deltagarna sin uppskattning över 

närståendes stöd och hjälp i kosthållningen (Nagelkerk et al., 2006; Beverly et al., 2008). 
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Då de inte kände att de hade stöd eller uppmuntran från sina närstående angav de flesta av 

deltagarna detta som ett stort hinder till följsamhet (Vijan et al., 2005). I de fall maten 

lagades separat eller om personen är äldre blir följsamheten sämre och familjen kan ses 

som ett hinder. När det var personen med typ-2 diabetes som står för matlagningen, som 

Peel et al., (2005) tar upp i sin studie, kunde de uppleva en frustration när familjen inte åt 

den kost som var rekommenderad. Dessutom beskrev personerna svårigheter att avstå från 

olämplig mat när det finns i hemmet. En intervjustudie med personer med indiskt eller 

pakistansk bakgrund i Storbritannien berättade deltagarna att det familjära gjorde att de 

upplevde det som svårt att byta ut den traditionella kosten till en mer diabetesanpassad 

kost. Det framkom att kosten var väldigt sammanlänkat med familjesammanhållning. 

Traditioner gjorde att det var svårt att bryta med gamla mönster då det kunde uppfattas 

som stötande att exempelvis tacka nej till mat som erbjöds vid högtider (Lawton et al., 

2008).  

 

Genus skillnader 

Ett annat tema som kan skönjas i de genomgångna studierna är hur skillnader i könsroller 

påverkar personens följsamhet, framför allt till kostråd (Beverly et al., 2008; Lawton et al., 

2008; Mathew et al., 2012; Peel et al., 2005). 

 

Kvinnorna var över lag öppna med sin diabetesdiagnos mot närstående för att underlätta i 

sociala situationer där kost annars kunde bli ett problem (Mathew et al., 2012; Peel et al., 

2005). Intressant är att Beverly et al., (2008) menade att kvinnor diagnostiserade med typ-2 

diabetes, trots bristande stöd från sina makar, uppvisade större självkontroll över 

förändringar i kosten jämfört med män med typ-2 diabetes. Män var dock mer benägna än 

kvinnor att experimentera med sin kost och motionsrutiner för att uppnå en bättre 

diabeteskontroll (Mathew et al., 2012).  

 

I det flesta fall där personerna levde i fasta relationer tenderar problemet vara att kvinnan 

står för matlagningen och mannen inte har kontroll över matintaget. Kvinnorna i en studie 

utförd av Peel et al., (2005) berättade att de kände stress över att behöva tillgodose sin 

familjs gamla matvanor samtidigt som de skulle ändra på sin egen kost. Detta kunde leda 

till att deras följsamhet försämrades och att de fuskade mer i sin kosthållning. Männen i 

samma studie uppgav dock inga problem med att följa sina kostråd och distanserade sig 

från problemet genom att lägga över ansvaret för matinköp och matlagning på sina fruar. 

På ett liknande sätt berättade en del manliga deltagare i Lawton et al., (2008); Beverly et 

al., (2008) att de inte hade insyn i hur maten tillagades och att det helt fick förlita sig på att 

den mat de fick var korrekt sammansatt. Kvinnor hade svårt att vara restriktiva när det 

gällde mat generellt och mer specifikt sötsaker. Flertalet uppmärksammade så kallat 

”fusk”, att äta mat som upplevs som förbjuden, på ett mer känslomässig plan, som ett 

nederlag eller uttryckte att de kände sig skyldiga (Mathew et al., 2012; Peel et al., 2005). 

Männen hade svårare att vara öppna med sin sjukdom vilket ledde till svårigheter att följa 

kostråden i sociala sammanhang. De rapporterade skamkänslor relaterade till 

diabetessjukdomen i större utsträckning än vad kvinnor gjorde (Mathew et al., 2012). 
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Upplevelse av information och kunskap 

Egen kunskap 

Beverly et al., (2008) drar uppmärksamheten till att patienter som hade tillräcklig kunskap 

om sin diabetessjukdom också hade bättre följsamhet till sin kostplan.  

 

Studien visade att deltagare som levde i en relation hade större kunskap och förståelse inför 

sin diet. Information som deltagarna tyckte var hjälpsamma var bland annat från TV, 

böcker, internet och dagstidningar. Vissa av deltagarna beskrev att efter diagnosen köpte 

de mer böcker och läste mer om mat. Studien tog även upp vikten av ett utbyte av 

erfarenheter med andra typ-2 diabetes patienter (Beverly et al., 2008). Att förstå diet- och 

motionens roll i sin sjukdom hade en stor påverkan på följsamheten skriver Kapur et al., 

(2008). Studien ville även lyfta fram betydelsen av en bra professionell rådgivare som gav 

patienten uppmuntring och användbara praktiska råd då det var avgörande för följsamheten 

av kostplanen. Deltagarna i studien delades in i tre grupper efter följsamhet till kostråden. I 

grupp ett som hade en hög följsamhet, var patienterna nydiagnostiserade med typ-2 

diabetes. Dessa deltagare hade mer kontakt med sin dietist och information de hade 

mottagit var inte bara fokuserad på blodsockermätning utan på hälsan i helhet. De kände 

kontroll genom empowerment och hade mer disciplin i sin följsamhet. De var nöjda med 

behandlingen och uppnådde sina hälsomål. Deltagarna i en annan studie nämnde att 

tillräcklig kunskap skulle kunna hjälpa dem att lösa praktiska problem, tillföra 

självförtroende och där med underlätta för copingstrategier av sjukdomen. Effektiva 

strategier för en bättre följsamhet kan till exempel vara att ha en kontaktperson, en stabil 

rutin och en bra kommunikation med sin vårdhavaren (Nagelkerk et al., 2006).  

 

Deltagarna i grupp två hade följt kostråden endast periodvis, haft typ-2 diabetes under en 

längre period och hade lite kontakt med sina dietister. I denna grupp trodde deltagarna att 

diet och motion inte var lika viktigt för att uppnå ett hälsosamt liv. I den tredje gruppen var 

följsamheten låg, hade haft mindre kontakt med dietist och annan sjukvårdspersonal. De 

upplevde mindre empowerment och var därför mindre benägna att göra 

livsstilsförändringar (Kapur et al., 2008). I en annan studie av Rygg et al., (2010) hade 

deltagare som hade levt med typ-2 diabetes en längre tid generellt sett erhållit mer 

information om vilken slags mat som var nyttig men informationen var inte alltid 

uppdaterad. Nagelkerk et al., (2006) fann att deltagarna kände att hälsovården inte var 

individanpassad och att personalen inte lyssnade till deras problem, dessa negativa 

erfarenheter ledde till försämrad följsamhet. Författarna tar upp att det mest framstående 

hindret för att följa en kostplan var bristande kunskap, trots att deltagarna hade fått 

konsultation från en dietist. De nämner även att vid gruppundervisning fanns det hinder 

som, kurserna var för långa, för kostsamma och detaljerade. Somliga deltagare upplevde 

vägledningen de fick utav sina läkare och andra i vårdpersonalen som obetydlig, speciellt 

information om sin diet. För lite undervisning, motsägelsefull information och för lite 

kontakt med andra typ-2 diabetes patienter var alla sammankopplade med bristande 

information och påverkade bland annat kost och ändring av livsstil enligt Rygg et al., 

(2010). 

  

Utbildning 

För personer med typ-2 diabetes finns ett antal program och interventioner som är 

designade för att stärka autonomi och ge kunskap i egenvård, bland annat gällande kost 
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och motion samt viktnedgång (Casey et al., 2009; Shigaki et al., 2010; Klug et al., 2008; 

Tang et al., 2012; McAndrew et al., 2013; Wycherley et al., 2010).  

 

I en studie gjord av McAndrew et al., (2013) undersöks vägar till att få personer med typ-2 

diabetes att hålla viktnedgång efter avslutat program. Deltagarna var indelade i två grupper 

som fick råd om viktnedgång samt färdiglagade begränsade portioner. Under tiden för 

programmet uppmanades deltagarna att kontrollera sitt övriga intag av mat, öka sin 

aktivitet samt utföra självkontroller av sitt blodsocker två gånger per dag. Resultatet visar 

att ett ökat antal självkontroller var korrelerat till viktnedgång samt en ökad följsamhet till 

kostråd. Shigaki et al., (2010) undersökte hur autonomi kunde påverka motivationen hos 

patienter med typ-2 diabetes att hålla sig till en hälsosammare kost samt regelbunden 

motion. De fann ett tydligt samband mellan autonomi och följsamhet till kostråd. 

 

Ett annat tillvägagångssätt var att använda en empowerment baserad intervention, där typ-2 

diabetes ses som något som bäst sköts av patienten själv. Att lägga vikt vid att det var 

patienten som gör självständiga val tog Tang et al., (2012) vara på. Studie visade resultatet 

vid ett års uppföljning av denna typ av program. Här visade utfallet inga positiva 

förändringar i viktnedgång eller övriga egenvårds beteenden, exempelvis regelbunden 

motion. 

 

Ekonomiska resurser och tillgänglighet 

Mediciner och utbildningsklasser kan vara kostsamt och bidra till stor frustration hos 

personer med typ-2 diabetes. Därmed kan deras sjukdomshantering försämras visar 

Nagelkerk et al., (2006). I en studie av Klug et al., (2008) framgick det att transport, brist 

på tid och lokalisationen av gruppträffar kan vara ett stort hinder för deltagarnas 

tillgänglighet. I en annan studie uttryckte en del deltagare frustration över att läkaren inte 

uppvisade någon vetskap om vilken ekonomisk situation som deltagaren befann sig i eller 

vilka resurser som fanns tillgängliga. De upplevde att läkaren inte tog hänsyn till deras 

socioekonomiska situation eller kulturella bakgrund (Vijan et al., 2005). 

 

I en studie skriven av Wycherley et al., (2010) deltog personer med typ-2 diabetes i en 16 

veckors lång livsstilsprogram, med diet restriktion och övervakade träningspass för 

frivilliga. Ett år senare gjordes en uppföljning för att undersöka hjälpande faktorer eller 

eventuella hinder. Hinder som kom fram hos vissa deltagare var tillgängligheten till gym. 

Vissa utav deltagarna tog upp kostnaden och att det skulle underlätta att ha en personlig 

tränare eller någon som skulle kunna motivera dem till att fortsätta. 

 

Personer som deltog i ett övervakat motionsprogram beskrev en känsla av vilsenhet och 

rädsla då de övergick till att träna själva, de visste inte vart de skulle vända sig för att få 

hjälp och information (Casey et al., 2009). 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

I resultatet har ett flertal relevanta faktorer för följsamheten till kost och motionsråd 

framkommit. De signifikanta grupperna i denna studie bestod av socialt stöd, genus, 

upplevelse av information och kunskap samt ekonomiska resursen och tillgänglighet.  
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Socialt stöd 

En del av dessa studier visar på att gruppmöten med personer med typ-2 diabetes var 

givande då de fick ett utbyta av varandras kunskaper och erfarenheter. Författarnas hypotes 

blir då att människor jämför sig med andra och det är därför viktigt att ha en förebild där de 

kan lära och ta efter gynnade vanor. Detta stöds av Rygg et al., (2010). Det kan även vara 

lättare att lära och diskutera med någon som uppfattas som ens jämlike och som har samma 

sociala och kulturella bakgrund.  

 

I Nagelkerk et al., (2006) beskrivs att den nuvarande gruppundervisningens utformning 

kan det vara svårt att veta vart kunskapsnivån ska ligga. Därför kan det vara viktigt att dela 

in en grupp där deltagarna kommer från liknade situationer och erfarenheter så att gruppen 

kan mötas på en gemensam nivå och växa i kunskapen tillsammans (Baig et al., 2012). ). 

Författarna resonerade kring huruvida kulturellt anpassad information eller undervisning 

kan stärka följsamheten till råd från sjukvården hos patienter med typ-2 diabetes. 

Slutsatsen blev att det bör utvecklas fler program av den typen då det har visats sig ha stor 

framgång i att stärka deltagarnas autonomi och följsamhet (Payne, 2013). 

 

Att sociala och kulturella omständigheter både kan vara faciliterande och hindrade har 

framgått tidigare i detta arbete. Ett exempel är Lawton et al., (2008) där det framkommer 

att maten i sociala situationer kan vara väldigt kulturellt laddat och svårare att bryta med än 

vad som kan tyckas utifrån. Då det finns en blandning av olika kulturer och religioner i 

vårt samhälle är det viktigt att öka kunskapen om svårigheter som grundar sig i kulturella 

strukturer när patienter kommer i kontakt med vården (Bäärnheilm, 2013). 

 

Socialt stöd kan även finnas inom familjen och har visat sig vara en underlättande faktor 

för följsamheten till kost och motionsråden. Att bättre involvera familjemedlemmar i 

vården av patienter med typ-2 diabetes ser författarna som ett förbättringsområde för 

sjuksköterskan. Familjemedlemmar till personer med typ-2 diabetes har i många fall frågor 

och funderingar kring sjukdomen och behandlingen som influerar även deras tillvaro. 

Denna studie diskuterar att detta kan leda till att personer och deras familjer formar 

felaktiga slutsatser kring sjukdomen, något som kan ha stora konsekvenser (White, Smith 

& O’Dowd, 2007). Att stärka kunskapen om typ-2 diabetes och de handlingar som lindrar 

symptom hos familjemedlemmar till dessa patienter bör vara av stor vikt och kan även ses 

som en investering i hälsa för framtida generationer anser författarna. 

 

Genus 

Fynden kan påvisa skillnader i stöd hos män och kvinnor. Således anser författarna att 

genusaspekten i vården bör uppmärksammas hos män så att vårdpersonalen kan bistå med 

rätt stöd (Peate, 2005). Med tanke på att de flesta männen i dessa studier tillhör den äldre 

generationen där mansrollen generellt innebär att vara självständig och inte visa känslor, 

finns risken att de utsätts för onödigt lidande. Detta innebär att det är av stor vikt för 

vårdgivaren att anpassa sin information till dessa individer. Dessa tankar styrks av Mathew 

et al. (2012) som diskuterar möjligheterna att utforma mer genus specifika 

utbildningsprogram. 

 

Resultatet indikerar också att om endast mannen är diagnostiserad med typ-2 diabetes i en 

relation kan ansvaret läggas på kvinnan, som oftast stod för matlagningen i dessa studier. 

Om männen helt avsäger sig från ansvaret kan detta leda till en sämre följsamhet, speciellt 

om den som lagar maten inte har kunskap om en hälsosam kost. Därför är det av stor 
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betydelse att kost- och motionsråd undervisas till både partner och närstående (Lawton et 

al. 2008). 

 

Information och kunskap 

Det finns inte tillräcklig evidensbaserad forskning på vilka kostrekommendationer som bör 

följas om man har typ-2 diabetes (SBU, 2010). Den forskning som finns visar dock att man 

bör utesluta bland annat transfetter och socker. Då information kan vara motsägelsefull kan 

människor med typ-2 diabetes känna sig förvirrade och osäkra på vilka riktlinjer som ska 

följas, detta stöds av Rygg et al., (2010); Kapur et al., (2008). Från detta kan konstateras att 

det fattas information och fasta riktlinjer för dessa patienter vilket kan leda till att patienter 

inte upprätthåller följsamheten till kost och motion. För att rätt information ska kunna nå ut 

till alla individer bör även vårdpersonalen vara väl införstådd i vart patienten befinner sig i 

sin livssituation (Nagelkerk et al., 2006). 

 

Det framgår av Kapur et al., (2008) att deltagarna upplevde bristfällig kunskap om kost hos 

läkare. Detta nämns även i resultatet i Rygg et al., (2010) där de också belyste att läkare 

inte spenderade tillräckligt med tid med patienterna för utbildning. Då ovan nämnda 

artiklar tar upp vikten av utbildningen hos en person med typ-2 diabetes tycker författarna 

att detta bör prioriteras inom vården för att undvika onödig osäkerhet och 

missuppfattningar om kost och motion. Författarna tror att osäkerhet inför sin 

sjukdomshantering ofta förekommer, det kan därför vara viktigt att undervisa patienter 

med uppdaterad och enhetlig information. För att underlätta ytterligare bör undervisningen 

även vara mer lättillgänglig. Detta kan leda till att patienter får mer förståelse inför 

sjukdomen och då lättare kan hantera den (Longo et al., 2010). 

 

Ekonomiska resurser och tillgänglighet 

Av de artiklar som är inkluderade i resultatet är en majoritet gjorda utanför Europa, de 

flesta från USA, utöver detta har inte någon studie gjord i Sverige valts. Detta påverkar 

överförbarheten av resultatet då sjukvårdssystemet där bygger på att invånarna själva köper 

privata sjukförsäkringar, något som kan bidra till att en del av befolkningen inte har 

tillgång till sjukvård (Holtz, 2013). Författarna till föreliggande studie inser att skillnader i 

det politiska klimatet kan göra att personer i olika länder har olika tillgång till adekvat 

sjukvård, detta gör det dock än mer intressant att undersöka då typ-2 diabetes är prevalent i 

flera världsdelar där olika sjukvårdssystem står inför samma sjukdoms problematik. 

 

Gruppundervisning, hälsosam kost och gymkort är några utav de utgifter som kan 

tillkomma då man diagnostiseras med typ-2 diabetes, detta har visat sig vara ett hinder till 

följsamheten vid kost och motion (Nagelkerk et al., 2006; Vijan et al., 2005). Artiklarna 

var dieten det mest utmanade att följa, bland annat på grund av kostnaden. Det anses därför 

att dietister bör, utöver undervisning i hälsovanor, även utbilda människor med typ-2 

diabetes hur kosthållning kan inhandlas på ett ekonomiskt vis, bland annat diskuteras detta 

av Vijan et al., (2005).  

 

Sedan 2010 har det ingått i de nationella riktlinjerna för diabetesvård att råd och stöd ska 

finnas för motion. Detta har sedan tidigare ingått i livsstilsrådgivningen för personer med 

typ-2 diabetes innan men ska nu högprioriteras (SBU, 2010). En intressant och viktig 

synpunkt som belystes av Casey et al., (2009) var att patienterna behövde någon att fråga 

och undervisa dem när det skulle träna. Deltagarna i studien beskrev frustration över att 

inte ha kännedom om hur man gör på ett gym. Författarna tror att detta kan härledas till 

ekonomi och kunskap. Det kan upplevas lugnande och mer tillgängligt om personen kunde 
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ta hjälp av en personlig tränare. Dock kan konstateras att kostnaden för en personlig 

tränare är hög och att den möjligheten inte finns åtkomligt/tillgänglig för alla. 

 

 

Metoddiskussion 

Syftet var att få en översikt över vilka faktorer som hindrar eller underlättar följsamheten 

vid kost och motionsråd för patienter med typ-2 diabetes. Att göra en litteraturstudie om 

dessa faktorer bedömdes som relevant då det finns en bred kunskapsbas inom detta område 

(Friberg, 2012). Författarna till detta arbete gjorde bedömningen att tillräckligt mycket 

forskning av hög kvalitet var tillgänglig inom området, samt att en sammanställning av 

forskningen kan vara av stor betydelse för att utveckla vårdarbetet med dessa patienter. 

 

Det finns flera anledningar till att skriva en litteraturöversikt, exempelvis att få en 

överblick inom ett visst område eller att träna på att arbeta på ett strukturerat sätt (Friberg, 

2012). Dessa anledningar var avgörande för författarna till valet att göra en studie av denna 

design.  

 

I denna litteraturöversikt finns 15 vetenskapliga artiklar samlade, en övervägande del av 

dessa var kvalitativa. Då forskningen ständigt utvecklas och nya rön kommer fram valde 

författarna att begränsa urvalet till artiklar som hade publicerats inom tio år från sök 

datumet. Dock kan även detta vara ett för stort spann och kan inkludera forskning som inte 

längre anses vara relevant. Vid en litteraturöversikt menar Friberg (2012) att all litteratur 

inom det valda området bör studeras vilket innebär att både kvalitativa och kvantitativa 

studier inkluderas i analysen. Vidare bedömdes artiklarna ha en hög till medelhög 

vetenskaplig kvalitet enligt bedömningsunderlag utformat av Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

Kvalitativ forskningsdesign används när forskaren vill undersöka ett fenomen eller tolka 

innebörden av ett fenomen. I denna typ av design bör tas hänsyn till att resultatet inte helt 

kan frikopplas från forskaren på samma sätt som vid kvantitativ design då detta är en 

tolkning som forskaren gjort. Detta kan ses som negativt för resultatet i litteraturstudien då 

risken finns att resultaten kan vara färgade av tidigare erfarenheter eller förhållningssätt 

hos forskaren (Henricsson & Billhult, 2010). I denna studie var det av betydelse att 

inkludera artiklar av kvalitativ design då de tydligt visade på konkreta problem för 

patienter med typ-2 diabetes. 

 

Klinisk relevans 

Typ-2 diabetes ett växande problem i samhället. Författarna till detta arbete ser att de i sin 

framtida roll som sjuksköterska kommer möta flertalet patienter med denna sjukdom, 

oavsett arbetsplats eller arbetsgivare. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är det 

sjuksköterskans ansvar att förse patienten med information som på bästa sätt ger 

förutsättning för behandling. Vidare ska sjuksköterskan arbeta med vidareutveckling av 

omvårdnaden (International Council of Nursing [ICN], 2007). För att kunna uppfylla detta 

krävs att sjuksköterskan håller sig uppdaterad över aktuell forskning och därigenom 

förankrar sitt arbete i en evidensbaserad grund. Då det framgår att rätt kost samt 

uppmuntran till regelbunden motion dels kan öka hälsan hos de patienter som har typ-2 

diabetes samt minska risken för att insjukna i denna sjukdom framstår det som självklart att 

mer av denna typ av forskning behövs nu och i framtiden. 
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SLUTSATS 

Patienter med typ-2 diabetes upplevde brister i kommunikationen mellan dem själva och 

vårdpersonalen. Hänsyn togs inte till deras socioekonomiska status, kulturella bakgrund 

eller kunskapsnivå. När patientens familj och närstående inkluderas och får samma 

information som patienten ökar chansen till bättre följsamhet, detta bör ske genom hela 

behandlingsprocessen och ingå i patientens vårdplan. Utbildning i grupp har visat sig vara 

en uppskattad utbildningsform för egenvård hos patienterna. De utbytte information på sin 

egen nivå och kunde lättare relatera sin sjukdomsbild till andra patienter snarare än till en 

sjuksköterska. Denna utbildningsform kan även med fördel utvidgas till att involvera familj 

och närstående till patienten. 

 

rslag till vidare studier  

Då det framgår i en del artiklar samt litteratur att evidensbaserad kunskap saknas vid 

kosthållning till typ-2 diabetes anser författarna att detta är en stor lucka i 

patientsäkerheten. Detta på grund av att det då finns en risk att patienter blir 

rekommenderad olika kosthållningar vilket kan vara skadligt för blodsockernivån. 

Vidare föreslår författarna att ytterligare forskning bör göras på fysisk aktivitet på recept. 

Då detta används framgångsrikt i Sverige tror författarna att detta kan appliceras i andra 

länder för detta krävs dock evidens.  
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OBS! Arbetsmaterial, får ej kopieras 

        BILAGA A 

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). 

 

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

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 väl genomförd 

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 väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

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

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

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

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd 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. 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Beverly, E., 

Miller, C. & 

Wray, L. 

 

2007 

USA 

 

 

Spousal support and food-

related behavior change in 

middle-aged and older 

adults living with type 2 

diabetes. 

 

 

Fastställa vad i äktenskapet 

som bidrar till förändring, 

med inriktning mot 

följsamhet och nyttig diet 

Kvalitativ studie, intervju 

med fokusgrupp. Alla 

intervjuer ljudinspelade. 

     n=60 

      (0) 

Fokusgruppen upplevde att det var svårt att 

följa den rekommenderade dietplanen samt  

portionsstorlek. Männen i gruppen uppfattade 

en brist på kontroll i att göra egna 

kostförändringar då frun oftast lagade maten. 

Att ha en stor förståelse och vetskap för 

sjukdomen visade sig också vara gynnsamt.  

     K 

      I 

Casey, D., De 

Civita, M. & 

Dasgupta, K. 

 

2009 

Canada 

Understanding physical 

activity facilitators and 

barriers during and 

following a supervised 

exercise programme in 

type 2 diabetes: a 

qualitative study. 

 

 

Syftet var att utvärdera 

hinder och hjälpande faktorer 

för deltagare i ett övervakat 

motionsprogram, samt 

följsamhet till motion efter 

att programmet har upphört. 

Semistrukturerade intervjuer 

hölls i tre fokusgrupper med 

fem till sex personer i varje 

grupp. 

 

    n= 18 

      (2) 

Det framkom att individuell motivation var 

svårt att upprätthålla efter avslutat program, 

det som underlättade för patienterna under 

programmets gånga var övervakning när de 

tränade. De hade svårt att övergå till att träna 

själva då de kände sig vilsna och upplevde att 

de inte visste vart de skulle vända sig för att få 

hjälp. 

     K 

     I 

Kapur, K., 

Kapur, A., 

Ramachandra

n, S., Mohan, 

V., Aravind, 

S., Badgandi, 

M. & 

Srishyla, M. 

 

2005 

Indien 

Barriers to changing 

dietary behavior. 

 

 

Syftet var att förstå 

uppfattningar, attityder och 

metoder, samt de faktorer 

som underlättar eller 

försvårar följsamhet till 

kostråd. 

Kvalitativ undersökning med 

hjälp av strukturerade frågor. 

    n= 350 

      (8) 

Bland de patient relaterade hinder fanns 

livsstil, medvetenhet om sin hälsa, familjestöd 

samt sjukdoms duration och komplikationer.  

I de sjukvårdsrelaterade faktorerna var det 

övervägande vikten av att den som ger 

information och den som får information är 

kompatibla men även vikten av att kunna 

påvisa länken mellan god hälsa och följsamhet 

till kostråd. 

    K    

    II

  

Klug, C., 

Toobert, D. 

Healthy Changes™ for 

Living with diabetes. An 

Att belysa glappet mellan 

forskning och praktik genom 

Gruppsessioner på 

veckobasis där deltagarna 

    n= 243 

     (146) 

Studien visar att vid fyra månaders uppföljning 

har antalet dagar som deltagarna följde sin diet 

     K 

      I 

                                                                   BILAGA B 
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& Fogerty, 

M. 

 

2008 

USA 

evidence-based community 

diabetes self-management 

program. 

 

 

att beskriva genomförbarhet 

och resultat av ett 

evidensbaserat 

utbildningsprogram inom 

hälsa samt egenvård vid 

diabetes. 

fick utbildning i kost och 

motion.   

Pre-post design användes för 

att jämföra programmets 

effektivitet.  

ökat, likaså antalet dagar med fysisk aktivitet. 

Den övergripande egenvården har även den 

förbättrats, liksom självförtroendet att 

överkomma hinder.  

De flesta rapporterade att programmet struktur 

hjälpte att uppnå utsatta mål. 

Lawton, J., 

Ahmad, N., 

Hanna, L., 

Douglas, M., 

Bains, H. & 

Hallowell, N. 

 

2008  

Scotland 

‘We should change 

ourselves, but we can´t’: 

accounts of food and 

eating practices amongst 

British Pakistanis and 

Indians with type 2 

diabetes. 

 

 

Att undersöka kost och 

matvanor hos personer från 

Pakistan/Indien med typ-2 

diabetes. Deras uppfattning 

om hinder och hjälpande 

faktorer till följsamhet till 

kostråd. 

Intervjuer på patientens 

modersmål under 

ljudupptagning. 

    n= 32 

     (0) 

Deltagarna upplevde det som svårare att avstå 

från den traditionella sydasiatiska kosten. Man 

beskriver det som en viktig del i den egna 

identiteten och belyser att de inte mår bra när 

de tvingas avstå. Det finns även en stark 

symbolik och religiös koppling. En koppling 

kan även ses till familjen och gemenskapen 

inom gruppen. För männen var det även 

svårare att hålla sig till kostråden då de mer 

sällan hade insyn i hur maten lagades.  

     K 

      I 

Malpass, A., 

Andrews, R. 

& Turner, K. 

 

2008 

England 

 

 

 

 

Patient with type 2 

diabetes experiences of 

making multiple lifestyle 

changes: A qualitative 

study. 

 

  

 

Att undersöka erfarenheten 

hos nydiagnostiserade typ 2 

diabetespatienter vid diet och 

motionsförändringar. Hur en 

ökad motion underlättar eller 

försvårar dietförändringar 

och vise versa. 

Kvalitativ studie, 

longitudinell undersökning.  

     n=30 

      (1) 

På grund av den ökade fysiska aktiviteten kände 

deltagarna en positiv förändring i mentala och 

fysiska hälsan, vilket i sin tur ledde till en vilja 

för nyttig mat. Det var lättare att följa antingen 

kostplanen eller planen för fysisk aktivitet för att 

bygga sitt självförtroende inom ämnet då det var 

brist på stöd från närstående.  

     P 

     I 

Mathew, R., 

Gucciardi, E., 

De Melo, M., 

Barata, P. 

 

2012 

Canada 

 

 

 

 

Self-management 

experiences among men 

and women with type 2 

diabetes mellitus: a 

qualitative analysis. 

 

 

Syftet med studien var att 

bättre kunna förstå skillnader 

i egenvården, speciellt 

gällande behov, hinder samt 

utmaningar för män och 

kvinnor med typ-2 diabetes 

mellitus. 

26 medverkande delades in i 

fem fokusgrupper.  Utöver 

dessa utfördes nio 

individuella 

telefonintervjuer. 

   n= 35 

     (0) 

Positivt var att identifiera sig som en person med 

diabetes samt användande av socialt stöd. 

Båda grupper rapporterade svårigheter att 

hålla sig till restriktionerna när det gällde 

kosten, dock mer så hos kvinnorna. Hos 

dessa användes ett mer emotionellt laddat 

språk kring mat och ”fusk”.  

Män var mindre benägna att följa egenvårds 

råd i sociala samanhang, men uppgav själva att 

det inte var en stor sak. 

 

     K 

     I 
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McAndrew, 

L., 

Napolitano, 

M., Pogach, 

L., Quigley, 

K., Leh 

Shantz, K., 

Vander, S. & 

Foster, G. 

 

2013 

USA 

The impact of self-

monitoring of blood 

glucose on a behavioral 

weight loss intervention 

for patients with type 2 

diabetes. 

 

 

Att undersöka om 

egenkontroll av blodsocker 

leder till förbättrad 

följsamhet till kostråd, och 

därigenom förbättra 

viktnedgång och kontroll 

över blodsockernivåer. 

Data till denna studie 

kommer från patienter som 

fick utbildning i portions 

reduktion för viktnedgång. 

Detta skedde gruppvis på 

veckobasis. Enkäten ”The 

Summary of Diabetes Self-

Care Activity” delades ut, 

dessutom mättes vikt och 

HbA1c.  

Studien är longitunell och 

jämför från noll till tre 

månader in i interventionen. 

     n= 69 

       (9) 

Studien visade att större viktnedgång och en 

ökad följsamhet till dieten skedde hos 

individer som oftare utförde självtester av 

blodsockernivå. Lägre vikt var korrelerat till 

bättre följsamhet till diet. 

 

    RCT 

      I 

Nagelkerk, J., 

Reick, K. & 

Meengs, L. 

 

2005 

USA 

 

 

 

 

Perceived barriers and 

effective strategies to 

diabetes self-management. 

 

 

Upplevda hinder och 

effektiva strategier för 

egenvård vid typ 2 diabetes 

på landsbygden. 

Kvalitativ studie med tre 

fokusgrupper. 

Intervjuerna ljudinspelades. 

Deltagarna fick även fylla i 

ett frågeformulär. 

    n= 24 

     (16) 

Hinder var okunskapen om hälsosam diet, samt 

obekväm, kostsamma och ospecifika 

grupputbildningar. Deltagarna kände att 

sjukvården inte förstod deras problem. En 

negativ upplevelse från sjukvården ledde till en 

försämrad följsamhet. Strategier som 

fungerade var, ett bra samarbete mellan 

sjukvårdare och patient, ha en kontaktperson 

som hjälpte till med uppmuntring och assistans 

vid egenvård och delta i gruppmöten. 

      K 

      II 

Peel, E., 

Parry, O., 

Douglas, M. 

& Lawton, J. 

 

2005 

Scotland 

Taking the biscuit? A 

discursive approach to 

managing diet in type 2 

diabetes. 

 

 

Att undersöka hur 

nydiagnostiserade personer 

med typ-2 diabetes hanterar 

sin kost. Hur kvinnor och 

män diskuterar sin kost, med 

fokus på berättelser om 

brister i följsamheten till de 

förskrivna kostråden. 

Två intervjuer med samma 

deltagare med sex månaders 

mellanrum.  

     n= 40 

      (2) 

De intervjuade kvinnorna i studien upplever att 

de är mer ansvariga för kosten som hela 

familjen äter, detta kan skapa problem när de 

andra medlemmarna i familjen inte tycker om 

eller vill äta den mat som är rekommenderad. 

Då männen inte var lika involverade i inköpen 

eller matlagningen var de mer beroende av sin 

partner för att hålla den nyttigare livsstilen. De 

ansåg i högre utsträckning att deras kost regim 

fick hela familjen att äta hälsosammare.  

Bortförklaringar och normalisering av fusk var 

vanligt. 

     K 

     II 
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Rygg, L., By 

Rise, M., 

Lomundal, 

B., Stöm 

Solberg, H. 

& 

Steinsbekk, 

A. 

 

2010 

Norge 

 

 

 

 

 

Reasons for participation 

in group-based type 2 

diabetes self-management 

education. A qualitative 

study. 

 

 

Undersöka skäl för att delta i 

grupp-baserad 

patientutbildning för 

egenvård för typ 2 

diabetespatienter. 

Kvalitativ studie med 

fokusgrupper (sju stycken). 

Individuella och 

semistrukturerade intervjuer. 

     n=23 

       (1) 

Många deltog på grund av osäkerhet relaterat till 

att hålla en strikt diet men ändå orka med ett 

tungt arbete, planera och laga 

familjemiddagarna. Deltagarna kände en 

osäkerhet på grund av bristande information, 

informationen var motsägelsefull och kontakt 

med andra diabetespatienter saknades.  

     P 

     II 

 

Shigaki, C.,  

Krusr, R., 

Mehr, K., 

Sheldon, K., 

Ge, B., 

Moore, C. & 

Lemaster, J. 

 

2010 

USA 

 

Motivation and diabetes 

self-management. 

 

 

Att undersöka relationen 

mellan autonom motivation 

och egenvård bland individer 

med diabetes. 

 

 

Randomiserad kontrollerad 

studie 
     n= 132 
      (22) 

 Motivation genom autonomi var associerat till 

att hålla sig till en nyttig diet. Inget samband till 

ökad fysisk aktivitet. 

RCT 

I 

Tang, S., 

Funnell, M. 

& Oh, M. 

 

2012 

USA 

Lasting effects of a 2-year 

diabetes self-management 

support intervention: 

outcomes at 1-year follow-

up. 

 

 

1-års uppföljning av kliniska, 

beteendemässiga och 

psykosociala förändringar av 

ett 2-årigt empowerment-

baserat egenvårdsprogram 

för afro-amerikanska 

diabetes patienter. 

Del i en longitudinell singel 

kohort studie(Lifelong 

Diabetes Self-Management 

Intervention). Blodprover, 

vikt, längd, blodtryck samt 

en svarsankät samlades in vid 

start, 12 respektive 36 

månader. 

     n= 77 

     (25) 

Under studiens gång märktes en förbättring i 

patienternas följsamhet till kostråden, framför 

allt att dela upp kolhydrat intaget jämt under 

dagen. Man fann inga förändringar i 

motionsvanorna.  

 

     P 

    II 

Vijan, S., 

Stuart, N., 

Barriers to following 

dietary recommendations 

Att utvärdera hinder till att 

patienter med typ-2 diabetes 

Kvantitativa frågeformulär 

mailades till patienter i 

n=446 

(249) 

Under samtalen i fokusgrupperna framkom att 

det största hindret till att följa kostråden var 

RCT 

I 
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Fitzgerald, J., 

Ronis, D., 

Hayward, R., 

Slater, S. & 

Hofer, T. 

 

2004 

USA 

in Type 2 diabetes. 

 

 

följder kostråd. primär vården samt två 

veteran sjukhus. Av de 

svarande bildades sex 

fokusgrupper(tre i en 

urbanmiljö samt tre i en 

förortsmiljö) med sex till tolv 

personer per grupp.  

kostnad, följt av portionsstorlek. Socialt stöd 

kunde både vara hjälpande och hindrande. 

Kommunikation med dietist var ett 

problemområde, man uppfattade att dietisten 

inte förstod deras situation. 

 

Wycherley, 

T., Mohr, P., 

Noakes, M., 

Clifton, P. & 

Brinkworth, 

G. 

 

2011 

Australien 

 

 

 

 

 

Self-reported facilitators 

of, and impediments to 

maintenance of healthy 

lifestyle behaviours 

following a supervised 

research-based lifestyle 

intervention programme in 

patients with type 2 

diabetes. 

 

 

 

Syftet var att identifiera vilka 

faktorer som deltagarna 

uppfattade som hjälpande 

eller hindrade för att behålla 

livsstilsförändringar vid typ-

2 diabetes efter slutförande 

av ett forskningsbaserat 

program. 

1-års uppföljning med 

mätningar av kontrollvärden 

på klinik följt av 

semistrukturerade 

telefonintervjuer. 

     n= 81 

      (51) 

Hjälpande faktorer var stöd och uppmuntring 

från personal inom programmet samt 

viktnedgång. Vid diet rapporterades att vissa 

hade följt kostråden, resten hade svårigheten 

med portionsstorlek och onyttiga mellanmål.  

För motion hjälpte det att ha någon att 

rapportera sin utveckling till samt att få sin 

utveckling regelbundet dokumenterad. Bland 

de som inte fortsatt med motionsrutinen 

angavs minskad tillgång till gym och 

träningsutrustning samt kostnaden av gym. 

     K 

     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 


