
Abstrakt 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som innebär nedsatt insulinsekretion 

och insulinkänslighet vilket kräver livsstilsförändringar. Den fysiska aktiviteten 

påverkar kroppens celler och är en viktig del i diabetesbehandlingen. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa rådgivningens betydelse för 

motivation till fysisk aktivitet samt hur motion påverkar upplevelsen av 

livskvalité i samband med diabetes typ 2. 

Metod: En litteraturstudie gjordes och artiklarna som ingår i studien har 

publicerats mellan år 1993 och 2005 med sökorden counseling, diabetes mellitus 

non insulin, exercise, intervention, nurse och quality of life. Av 20 granskade 

artiklar motsvarade 13 artiklar litteraturstudiens syfte. 

Resultat: Resultatet påvisade att rådgivning och stöd förbättrade patientens 

motivation till fysisk aktivitet och ökade känslan av välbefinnande. 

Slutsats: Kunskapen om rådgivningens betydelse leder till större motivation till 

fysisk aktivitet och ökad upplevelse av livskvalité. Dessa faktorer bör 

uppmärksammas i vården av personer med diabetes typ 2.  
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Bakgrund 
 

Diabetes typ 2 är en sjukdom med kronisk hyperglykemi som beror på nedsatt 

eller upphörd insulinsekretion kombinerat med nedsatt insulinkänslighet. 

Sjukdomen förändrar livet och påverkar tillvaron för patienten och därför är det 

viktigt att lära sig leva med den. Nationella riktlinjer syftar till att stärka 

möjligheten att få en likvärdig vård byggd på aktuell kunskap. 

Diabeteskomplikationer som i första hand beror på dåliga blodsockervärden leder 

på sikt till förändringar i små och stora blodkärl (Socialstyrelsen, 2001, s.7-8). 

Sjukdomen är ofta en bakomliggande orsak till flera andra sjukdomar som till 

exempel i hjärta och kärl. Studier av samhällsekonomin visar att diabetes är 

förknippad med betydande kostnader. En del av kostnaderna är relaterade till 

mediciner, hjälpmedel och komplikationer på grund av sjukdomen. Nationellt och 

internationellt sker en ökning av typ 2 diabetes. Bidragande orsaker är minskad 

fysisk aktivitet, övervikt och ändrade livsbetingelser med ökad stress. (Agard, 

Berne & Östman, 2005, s.9, 396). 

 

I en studie av Warren- Boulton, Greenberg, Lising & Gullivan (1999) i USA 

konstaterades att diabetes är en av de kroniska sjukdomar där dödligheten är hög 

och kostnaderna stora. Genom tidig upptäckt av diabetes typ 2 där motion ingår 

som en del av behandlingen minskar risken för komplikationer. Conlon (2001) 

undersökte primärvårdens åtgärder för att minska kostnaderna inom 

diabetesvården. Där hade sjuksköterskorna en viktig roll i den förebyggande 

vården av patienterna genom uppmuntran till motion och förändrad livsstil. 

Sjuksköterskorna strävade efter effektiva resultat som både var kostbesparande 

och ökade livskvalitén för patienterna.  

 

Fysisk inaktivitet är ett stort globalt problem och det finns belägg för att många av 

våra vällevnadssjukdomar orsakas av detta. Fysisk aktivitet är en del i 

behandlingen och ett komplement till läkemedel vilket kan användas i stället för 

eller vid sidan av dagens terapier. Med fysisk aktivitet menas all typ av 

muskelaktivitet och rörelse som ger ökad energiomsättning som till exempel 
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promenader, hushålls- och trädgårdsarbete samt fysisk belastning i arbetet, träning 

och friluftsliv.  

Avsikten med medveten fysisk aktivitet är att ge ökat välbefinnande, bättre 

framtida hälsa samt upplevelsen att det är roligt och skönt att röra på sig 

(Folkhälsovetenskapligt centrum, Rapport, 2006: 2).  

 

Människokroppen är byggd för att röra på sig. De flesta organ påverkas och 

anpassar sig till regelbunden träning. Den fysiska aktiviteten är en viktig del i 

diabetesbehandlingen. Diabetiska senkomplikationer kan minskas genom att den 

fysiska aktiviteten bidrar till en god metabol kontroll (Henriksson, 2003, s. 9). 

Fysisk aktivitet kan förbättra upptaget av socker från blodet genom muskelarbete 

vilket leder till sänkta blodsockernivåer samtidigt som insulinet minskar leverns 

förmåga att öka sockerutsläppet. Effekten kan kvarstå upp till 12 timmar 

(Henriksson, 2004, s. 91-92). 

 

Behandlingen av typ 2 diabetes bygger på ett samspel mellan patienten och 

vårdteamet där en av de viktigaste uppgifterna är att förmedla kunskap till 

patienten som ska ligga till grund för egenvården. Egenvård vid diabetes blir ett 

ganska vitt begrepp som innefattar hur man hanterar sin diabetesbehandling i det 

dagliga livet och kunskap om vad man klarar själv (Agard, et al. 2005, s.106, 

142). Personalen inom hälso- och sjukvården ska se till så att alla patienter får en 

individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om metoder för 

undersökning, vård och behandling (Socialstyrelsen, 1999 s.13). 

 

Egenvård lanserades ursprungligen som vård av lättare sjukdomstillstånd, som 

kan klaras av med enkla medel. Det innebär ett ansvar för individen att leva så att 

risken för skador och sjukdomar minskar. Egenvård vid diabetes innefattar 

hanteringen av sin diabetesbehandling i det dagliga livet och kunskap om vad man 

klarar själv. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter i diabetesvården är att 

förmedla kunskap till patienter som ska ligga till grund för den egenvård som 

patienterna själv ansvarar för i det dagliga livet. Budskapet till patienten och 

mottagningsrutinerna måste vara tydliga. Rådgivning med en stark betoning på 

motion som en viktig behandling av sjukdomen kan vara av stor betydelse för att 
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patienter långsiktigt ska förbättra sina motionsvanor (Agard et. al. 2005 s. 141, 

181) 

Det ökade kravet på förbättrad kvalitet, kostnadseffektivitet och den snabba 

kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården kräver att 

sjuksköterskeutbildningen ständigt utvecklas. Det är nödvändigt att säkerställa att 

sjuksköterskan har yrkeskunnande och den kompetens som behövs för att möta 

dagens och framtidens behov. (Socialstyrelsen, 2005 s. 8). 

 

Ruby, Blainey, Haas & Patrick (1993) undersökte vilken kunskap 

sjuksköterskorna hade i sitt undervisningsprogram om diabetes och motion för 

äldre patienter. Resultatet visade att de sjuksköterskor som varit på flera 

utbildningar gav mer motionsundervisning. Större tillgång till program med 

undervisning rekommenderades för diabetessjuksköterskor för att öka 

läroplansutvecklingen och programplaneringen. I relationen mellan vårdare och 

patient måste sjuksköterskan lära sig hur sinnena kan användas för att bilda sig en 

uppfattning då bristande kunskap förhindrar en riktig bild av patienten 

(Kirkevold, Nortvedt, & Alvsvåg, 1994, s. 26- 27). Målet med sjuksköterskans 

samtal med patienten är att identifiera problem för att få en samlad information 

till grund för vård och behandling. Genom att hjälpa patienten utforska sina 

känslor ökar möjligheten över hur troligt det är att informationen till patienten 

accepteras. Många patienter har bekymmer som beror på bristande kunskaper om 

diagnos, prognos och framtidsutsikter. En del har också dåliga kunskaper om hur 

kroppen fungerar och vet mycket lite om hur de ska göra för att förbättra sitt 

fysiska tillstånd för att må bättre (Faulkner, 1995, s.10, 113- 114).  

 

Morrato, Hill, Whyatt, Ghushchyan & Sullivan (2006) undersökte om patienter 

med diabetes eller med risk att utveckla diabetes fick rådgivning om fysisk 

aktivitet. De kom fram till att ju mer riskfaktorer patienterna uppvisade desto mer 

råd fick de om ökad fysisk aktivitet. I studien av Harris, Caspersen, DeFriese & 

Estes (1989) visade rådgivning att fysisk aktivitet är grundläggande för den vuxne 

diabetikerns hälsa. Maddigan, Majumdar & Johnson (2005) undersökte 

förhållandet mellan patienternas egenvård och motion. Resultatet visade att 

motion ökade livskvalitén och hade positiv inverkan på egenvården. 
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Diabetes typ 2 förekommer vid alla åldrar men är vanligare hos äldre människor 

där det kan vara svårt med övertygelse om att ändra livsstil till regelbunden fysisk 

aktivitet. Diabetes typ 2 kan förebyggas med regelbunden motion samt förhindra 

eventuella komplikationer vid redan förvärvad sjukdom. Diabetes typ 2 är en 

sjukdom som förväntas fortsätta öka dramatiskt i framtiden (Agard, Berne & 

Östman, 2005 s.106). 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa rådgivningens betydelse för 

motivation till fysisk aktivitet samt hur motion påverkar upplevelsen av 

livskvalité i samband med typ 2 diabetes. 

Frågeställning: 

- Vilken betydelse har rådgivning för motivation till fysisk aktivitet? 

- Vilken effekt har motion på upplevelsen av livskvalité hos patient med 

diabetes typ 2? 

 

Metod  
Metoden som tillämpades var systematisk litteraturstudie med avsikt att 

frambringa slutsats från tidigare studier. De artiklar som inkluderats har kritiskt 

granskats och kvalitetsbedömts av författaren. Arbetet har baserats på kvantitativa 

artiklar av medel och hög kvalitet. Både positiva och negativa resultat har tagits i 

beaktning (jfr. Forsberg och Wengström 2003, s. 26-29).  

 

Litteratursökning  

Tanken med litteratursökningen var att identifiera tillgängliga resurser och 

relevanta källor som bäst svarade på den aktuella frågeställningen. Även att 

avgränsa forskningsproblemet och fastställa huvuddragen i sökningen samt 

utveckla en sökväg för söksystemet (jfr.Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006 s. 

57-58).  

Sökning har skett med engelska MeSH-termer via databaserna PubMed och 

Cinahl. Studien innehöll kvantitativa studier med objektiva mätmetoder där 
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målsättningen var generaliserbara resultat. För att uppnå en hanterbar mängd 

artiklar har följande sökord kombinerats, counselling, diabetes typ 2, exercise, 

intervention och nurse. Resultatet av sökningen redovisas i tabell 1. 

 
Inklusionskriterier. 

Inklusionskriterier var studier som handlade om vuxna män och kvinnor, artiklar 

skrivna på engelska och svenska med abstrakttillgänglighet i databaserna, artiklar 

publicerade mellan år 1993 till 2005, artiklar med abstrakt som handlade om 

diabetes typ 2, fysisk aktivitet, livskvalité och rådgivning. 

Exklusionskriterier. 

Exklusionskriterier, var studier på annat språk än engelska och svenska, studier 

som saknade abstract och var publicerade före år 1993 och efter 2005, samt 

rewiev artiklar. 

Tabell 1. Kombinationen av sökord samt antal träffar i databaserna 06 10 28 

 Sökord PubMed Cinahl Totalt 
1 Diabetes Mellitus 

Non insulin 
27173 14355 41528 

2 Exercise 27988 10714 38702 
3 #1AND #2 727 507 1234 
4 Nurse 15086 53095 68181 
5 #1 AND #2 AND #4 2* 26* 28* 
6 Intervention 2796 1434 4230 
7 #1 AND #2 AND #6 5* 6* 11* 
8 Counselling 10498 3706 14204 
9 #1 AND #2 AND #8 12* 4* 16* 
10 Quality of life 35892 9553 45445 
11 #1 AND #2 And #10 7* 15* 22* 
12 Antalet artiklar för 

granskning 
  77* 

13 Totalt granskade 
artiklar 

  20* 

 
 
* visar sökresultat som granskats för bedömning. 
 
 
Initialt granskades 77 artiklar oberoende av respektive författare. Detta utfall kom 

att decimeras till sammanlagt 20 artiklar varav 13 artiklar valdes till denna studies 

resultat, se tabell 1. I sökprofilen provades sökordet ”diabetes nursing” men gav 

inte relevanta träffar i jämförelse med sökordet nurse. Jag bedömde ändå att 

relevanta artiklar skulle kunna hittas vid databassökningen och vid eventuell 

manuell sökning. 

 6



 

Bearbetning 

Litteraturbearbetning har skett i tre faser enligt SBU:s (1999, s. 16-17) 

Fas 1. 

Artiklarna söktes utifrån sökorden i databaserna PubMed och Cinahl; se tabell 1. 

Utfallet gav initialt 77 stycken. Därefter gjordes en första granskning genom att 

läsa titlar och abstrakt för att se om syftet stämde överens med studien.  

Fas 2. 

 Efter den första granskningen decimerades antalet artiklar till 20 stycken vilka 

alla hittades i fulltextversion och var av kvantitativ metodik. En noggrann läsning 

genomfördes av de artiklar som ansågs stämma överens med syftet. Den 

vetenskapliga kvaliteten har granskats utifrån en tregradig skala; hög 

vetenskapligt (I), medel (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III).  Vid granskningen 

användes bedömningsmall  bilaga 1 .Värderingskriterier finns beskrivna i bilaga 

2. Klassificering och värdering har genomförts enligt Hellzén, Johansson & 

Pejlert (1999, s. 15-16). En artikel exkluderades ur studien på grund av att den 

inte var relevant för studien, tre artiklar som inte motsvarade syfte och 

frågeställning samt tre Review artiklar, se bilaga 4. Detta utfall kom att reducera 

artiklarna till totalt 13 stycken. 

Fas 3.  

Artiklar med hög eller medelhög kvalitet genomgick en slutlig granskning. De 

utvalda artiklarna lästes och sammanställdes i form av; författare, årtal, land, 

syfte, studiedesign, metod, deltagare/bortfall, resultat och kvalitet/typ av studie. 

Granskningen har genomförts av författaren, se bilaga 3.  
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Analys 

Artiklarna granskades och sorterades in i två kategorier; Studier som belyser 

rådgivningens betydelse och Motionens betydelse för upplevelse av livskvalité. 

 

Etiska överväganden 

Det var viktigt att välja studier som fått tillstånd från etisk kommitté eller där 

noggranna etiska överväganden gjorts. Det är dock inte ett krav att söka tillstånd 

från etisk kommitté vid litteraturstudie, varför detta ej har gjorts. Alla resultat har 

presenterats även de som inte stödjer hypotesen. Alla artiklar, både de som stöder 

såväl som ej stödjer författarens åsikter har redovisats (jfr. Forsberg & 

Wengström, 2003, s.73-74).  

 

Resultat 

Av de 13 granskade vetenskapliga artiklarna som redovisats i resultatet kommer 

tre från USA, två från Canada två från Nederländerna, två från 

Sydafrika, en från Australien, en från Korea, en från Italien samt en från 

Storbritannien. Av dessa är samtliga kvantitativa.  

 

Studier som belyser rådgivningens betydelse  

Kirk, Mutrie, Macintyre & Fischer (2004) har i en randomiserad kontrollerad 

studie (I) under tolv månader undersökt rådgivningens betydelse för fysisk 

aktivitet på en diabetespoliklinik. Deltagarna bestod av patienter som inte 

motionerade aktivt. De fick skriva ner vad som var deras definition på 

regelbunden motion. Experimentgruppen fick rådgivning som baserades på fysisk 

aktivitet kombinerat med motivationsteori för beteendeförändring. De fick även 

en informationsbroschyr både i början av studien och efter sex månader samt blev 

uppringda vid två tillfällen. Kontrollgruppen fick enbart informationsbroschyr 

med råd om den fysiska aktivitetens betydelse. Resultatet visade att motionen var 

statistiskt signifikant högre (p<0, 001) i experimentgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. 

Mshungane, Cohen & Kalk (2004) genomförde en randomiserad kontrollerad 

studie (I) på ett sjukhus i Betlehem. Studien pågick under nio månader, i syfte att 
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mäta effekten av fysiskt aktivitetsprogram, baserat för både sjukhus och hemmet. 

Deltagarna bestod av män och kvinnor i åldern 40-60 år fördelade på tre grupper. 

Deltagarna i experimentgrupperna promenerade under kontrollerade former på 

sjukhuset och en grupp patienter som promenerade okontrollerat och även 

använde ett träningsprogram i hemmet samt en kontrollgrupp som cyklade med 

tränings cykel utan kontroll på sjukhuset. De började med sex minuter och efter 

fyra veckor promenerade eller cyklade alla deltagarna under 30 minuter och 

kunde motionera regelbundet under den tid som studien pågick. Resultatet av 

programmet visade statistisk signifikant förbättring (P<0, 05) av motionen i alla 

grupperna och det hem baserade träningsprogrammet kunde jämföras med det 

som var ämnat att användas på sjukhus. Dock visades ingen skillnad på 

motionskapacitet mellan grupperna. 

 

Di Loreto, Fanelli, Lucidi, Murdolo, De Cicco, Parlanti, Sauteusanio, Brunetti & 

De Feo (2003) har i en randomiserad kontrollerad studie (II) granskat betydelsen 

av rådgivning för uppmuntran till fysisk aktivitet. I studien som pågick under två 

år ingick slumpmässigt uttagna patienter från en diabetesklinik. De delades in i 

experimentgrupp och kontrollgrupp. Alla fick rådgivning om kosten och 

motionens betydelse vid diabetes typ 2. Experimentgruppens deltagare tog emot 

ytterligare 30 minuters specifik rådgivning om fysisk aktivitet. Mätningar gjordes 

på motivation, effektivitet, lusten till fysisk aktivitet, stöd, förståelsen och hinder. 

Protokoll fördes dagligen med uppföljning var tredje månad. Experimentgruppen 

kontaktades per telefon efter en månad. Resultatet jämfördes mellan grupperna 

och resultatet av rådgivning visade att experimentgruppen var statistiskt 

signifikant mer fysiskt aktiva (P<0,001) än kontrollgruppen. 

 

Menard, Payette, Baillargeon, Maheux, Lepage, Tessier & Ardilouze (2005) 

genomförde en randomiserad kontrollerad studie (II) under 18 månader i syfte att 

undersökte hur motionsprogram kunde användas för att uppmuntra till fysisk 

aktivitet. Deltagarna var slumpmässigt fördelade patienter med dåligt kontrollerad 

typ 2 diabetes i åldern 30-70 år. Experimentgruppen fick individuell undervisning 

om betydelsen av fysisk aktivitet och skötseln av sin diabetes. 

De fick ett individuellt hembaserat motionsprogram där motionscykel och/eller 

elastiska motionsband användes med en frekvens av 3-5 timmar i veckan under 
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45-55 minuter. Kontrollgruppens 36 deltagare fick enbart sedvanlig rådgivning. 

Resultaten mättes vid start och efter sex månader och ett år. Motionen 

förbättrades i experimentgruppen men efter 18 månader visades ingen statistisk 

signifikant skillnad i fysisk aktivitet mellan grupperna. 

 

Kirk, Higgins, Hughes, Fischer, Mutrie, Hillis & Macintyre (2002) har i en 

randomiserad kontrollerad studie i USA (II) undersökt hur rådgivning påverkar 

förhållningssätt till motion och förbättring av fysisk aktivitet hos äldre 

stillasittande typ 2 diabetiker. Deltagarna i experimentgruppen fick både 

individuell information om motion samt sedvanlig rådgivning under 30 minuter. 

Kontrollgruppen fick enbart traditionell rådgivning. Deltagarna gjorde totalt fyra 

besök under studien och fick gå med en monitor den första veckan på alla 

promenader för att mäta aktiviteter från en minuts intervall upp till en sju dagars 

period. De fick även besvara frågor om sitt förhållningssätt till motion. Resultatet 

visade statistisk signifikant högre nivå av motionsförändring och fysisk aktivitet 

(P=0,02) i experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen.  

 

Yoo, Hwang, Lee & Kim (2003) har i en kontrollerad klinisk studie (II) undersökt 

hur datoriserat motionsprogram kunde användas för att motivera till fysisk 

aktivitet. Studien pågick under fem månader. Personerna i expertgruppen bestod 

av webb designer och programmerare och ett konsultationsteam med speciallister 

inom diabetes. Kontrollgruppens deltagare bestod av patienter. Mätning av 

motivation gjordes på en fem gradig skala från motiverad till extremt motiverad 

att motionera. Resultatet av undersökningen visade statistisk signifikant (P<0, 

001) ökad nivå av motivation till fysisk aktivitet mellan start och uppföljning samt 

att dataprogrammet kunde användas för att stimulera till motion. 

 

Walker, Piers, Putt, Jones & O´Dea (1999) undersökte i en randomiserad 

kontrollerad studie bedömd (II) effekten av ett 12 veckors promenad program för 

överviktiga och de med risk för hjärt- kärl sjukdomar hos kvinnor. Deltagarna 

bestod av 11 kvinnor med typ 2 diabetes och 20 stycken med normalt blodsocker.  

De ombads att var för sig promenera en timme per dag under fem dagar i veckan. 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna i antalet 

promenader. 
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Sluijs, Poppel, Twisk, Brug & Mechelen (2005) utvärderade i en randomiserad 

kontrollerad studie (II) under ett år effekten av ett fysiskt aktivitetsprogram med 

rådgivning. Deltagarna var i åldrarna 18-70 år och hade diagnosen diabetes typ 2, 

högt blodtryck, höga blodfetter eller kombinationen av dessa. De hade inte 

motionerat regelbundet under de senaste sex månaderna. Alla patienterna inbjöds 

att besöka sin läkare eller sjuksköterska i början för en 10 minuters rådgivning. 

Mätning gjordes också av beteende förändring och resultatet samlades in via 

frågeformulär. Resultatet av mätningen visade positiv inställning till fysisk 

aktivitet men visade ingen statistiskt signifikant skillnad i motion mellan 

grupperna.  

 

Sluijs, Poppel, Twisk, Chin, Paw, Calfas & Mechelen (2005) utförde en 

randomiserad kontrollerad studie (II) under 12 månader. Syftet var att mäta 

effekten av ett skräddarsytt motionsprogram. Deltagarna bestod av 350 

slumpmässigt uttagna patienter mellan 18-70 års ålder som inte hade motionerat 

regelbundet under de senaste sex månaderna. De fick svara på frågor om deras 

uppfattning av lagom fysisk aktivitet under studieperioden. I undersökningen 

ingick två besök och två telefonsamtal med rådgivning om fysisk aktivitet. 

Motionen skulle utföras 30 minuter per dag under minst fem dagar och 

företrädesvis alla dagar i veckan. Resultatet av mätningen visade att rådgivning 

hade positiv effekt både på den fysiska aktiviteten och beteendeförändringen men 

motionskapaciteten hade sjunkit efter ett år.  

 

Whittemor, Melkers och Grey (2005) har i en randomiserad pilot studie (II) 

undersökt sjuksköterskors undervisning och stöd för kvinnor med 

diabetesrelaterade problem. I studien som pågick under sex månader deltog 53 

kvinnor med Typ 2 diabetes i åldern 30-70 år. Rekommendationen var att 

motionera 90-150 minuter per vecka. Resultatet mättes med frågeformulär som 

besvarades gällande självförtroende, egenvård, motionsförändringar, stöd och 

medverkan till god hälsa.  

Undersökningen visade att förtroende och stöd var viktigt men att kvinnorna hade 

svårigheter att nå de optimala målen. Tjugosex procent motionerade 360 minuter i 

veckan och 40 procent rapporterade ingen motion alls. 
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Motionens betydelse för upplevelse av livskvalité 

Taylor, Oberle, Crutcher & Norton (2005) har i en randomiserad kontrollerad 

studie (I) undersökt hur sjuksköterskans och läkarens samarbete i primärvården 

påverkar livskvalitén hos patienter med typ 2 diabetes.  

Studien pågick under sex månader och bestod av 20 patienter i 

experimentgruppen och 19 i kontrollgruppen. Båda grupperna tog emot 

undervisning på sedvanligt sätt med tre månaders intervaller. Experimentgruppen 

fick mellan fyra till fem besök av sjuksköterska och fick även träffa en kunnig 

rådgivare angående motion. I kontrollgruppen gav läkarna skötselråden. 

Mätningen av livskvalité visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

grupperna.  

 

Rooijen, Rheeder, Eales & Becker (2005) utförde en randomiserad kontrollerad 

studie (I) under 12 veckor med syfte att mäta hälsorelaterad livskvalité på hälsa 

och välmående hos kvinnor. I studien ingick en motionsgrupp med 80 deltagare 

och en relaxgrupp med 77 deltagare. Målet med motionsgruppen var att 

uppmuntra till regelbunden intensiv fysisk aktivitet och de instruerades att med 

hjälp av ett hembaserat motionsprogram öka promenaderna från 10 till 45 minuter 

och även att svänga med armarna. Relaxgruppen besökte sjukhuset varannan 

vecka och de skulle bara hålla sig till undervisning och avslappnad motion med 

instruktion att spänna och slappna av muskulaturen under 20 minuter varje gång. 

De utförde ingen motion hemma. Resultatet visade att den hälsorelaterade 

livskvalitén ökade signifikant både i motions- och avslappningsgruppen (P<0,01) 

men vid jämförelse mellan grupperna visades ingen signifikant skillnad. Studien 

av Menard et al. (2003) visade att individuell undervisning om fysisk aktivitet 

förbättrade motionen och upplevelsen av livskvalité var statistiskt signifikant 

högre (P=0, 003) i experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

 

Holton, Colberg, Nunnold, Parson & Vinik (2003) undersökte upplevelsen av 

livskvalité före och efter 10 veckors övervakad aerobic motion. 

Experimentgruppen bestod av 9 personer och kontrollgruppen av 10 deltagare. I 

undersökningen deltog också en grupp diabetiker med 12 personer som inte 

tränade och en grupp med 10 personer som både tränade aerobic och 
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kompletterade med mätning av livskvalité under tiden. Träningen utfördes tre 

dagar i veckan under 20 till 45 minuter. Resultatet visade ökad nivå av träning hos 

motionärerna men de fysiska och mentala komponenterna som mätte livskvalité 

skilde sig inte signifikant mellan grupperna. Studien av Kirk et al. (2002) visade 

att åtta veckors promenader ökade upplevelsen av livskvalité i båda grupperna.   

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa rådgivningens betydelse för 

motivation till fysisk aktivitet samt hur motion påverkar upplevelsen av 

livskvalité i samband med typ 2 diabetes. 

Efter genomförd sökning i databaser framkom utfallet 77 artiklar. Av dessa 

granskades 20 artiklar, varav totalt 13 artiklar valdes ut till denna studies resultat. 

Alla inkluderade studier har på ett noggrant sätt lästs och bedömts vara av hög 

eller medel kvalitet. Svagheter i studien är att författaren ensam har granskat och 

valt ut de artiklar till studien som ansågs relevanta och inte haft den pedagogiska 

vinst det innebär att ha någon att bolla tankar och funderingar med. Då samtliga 

artiklar var publicerade på engelska kan texterna i vissa fall ha feltolkats och detta 

kan ha påverkat slutresultatet. Resultaten redovisades ofta i förhållande till 

mätvärden och kunde lätt misstolkas i mätningen av motion och kondition. 

Validerade instrument har använts som kan vara svårtolkade och bedömningar av 

artiklarna kan självklart diskuteras. En styrka är dock att relevanta studier har 

hittats som motsvarade syftet. Tilläggas bör att granskningen av artiklarna 

möjligen kan ha färgats av upplevda erfarenheter och synsätt av författaren. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna litteraturstudie påvisar att faktorerna rådgivning med 

uppmuntran och stöd redovisar en central roll i behandlingen av patienter med 

diabetes typ 2. I studierna av Kirk et al.(2004), Loreto et al. (2003), Menard et al. 

(2003) visades att patienterna som inte motionerade regelbundet ökade sin fysiska 

aktivitet efter att de hade fått speciell undervisning. Det understöds av 

Folkhälsovetenskapligt Centrum, Rapport 2006: 2 att målet med medveten fysisk 
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aktivitet är att ge bättre framtida hälsa, ett ökat välbefinnande och att det är roligt 

och skönt att röra på sig. Att individens egen motivation är en betydande faktor 

för ändring av livsstil redovisas i undersökningarna av Loreto et al.(2003), Sluis et 

al. (2005), Yoo et al. (2003).  

En intressant faktor framgår i undersökningen av Msungane et al. (2004) där 

livsstilsförändring i patientundervisningen lyftes fram visade att man kunde få 

personer med diabetes typ 2 att motionera under lång tid. I studien av Sluis et al. 

(2005), där mätningar gjordes på motion visade resultatet förbättring både på 

motionskapaciteten samt viljan till beteendeförändring. Inom hälso- och 

sjukvården ska personalen se till att alla patienter får en individuellt anpassad 

information (Socialstyrelsen, 2001 s.13). Undersökningen av Whittemor et al. 

(2005) visade att rådgivning hade stor betydelse för att patienterna skulle förstå 

hur viktigt det vara att motionera för att må bra. De som fick undervisning och 

psykologiskt stöd fick ökat självförtroende och bättre mental hälsa. Resultatet i 

studien av Kirk et al. (2002) visar också att strukturerad undervisning är 

effektivare än traditionell information. Menard et al. (2005) stödjer med sin studie 

behovet av individuell undervisning för att patienterna lättare ska förstå och 

kunna förändra sin situation.  

Undersökningsresultatet av Taylor et al. (2005) pekade på att det inte var någon 

signifikant skillnad i samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor gällande 

rådgivning till patienterna med diabetes typ 2 men en viktig aspekt var att 

sjuksköterskorna fick ta över skötselråd och behandlingen av patienterna. De 

jobbade mer på en individuell bas för att undersöka patienternas skötsel och syn 

på sjukdomen och de erbjöd patienterna att diskutera och reflektera över sin 

förmåga att klara av sin sjukdom.  

Studien av Holton et al. (2003) misslyckades att visa signifikant skillnad i 

mätningen av livskvalité hos dem som tränade och inte tränade under den 10 

veckor långa mätningen trots att deltagarna hade ökad nivå av motion . En av 

orsakerna kan vara att mätningen var för kort. Att varje form av motion är 

välgörande stöds av Msungane et al. (2004). Studien av Rooijen et al. (2005), 

visade att upplevelsen av livskvalité ökade hos både de som utförde intensiv 

fysisk aktivitet de flesta dagar i veckan och hos dem som fick undervisning och 

bara höll sig till avslappnad motion. I undersökningen av Walker et al. (1999) 
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ansågs att en timmes promenad fem dagar i veckan förbättrade konditionen och 

att promenader är en lagom motionsform och är lätt att införa som daglig rutin.  

 

Reflektion 

I de studier som presenterats har rådgivning för uppmuntran till fysisk aktivitet 

och hur det påverkar upplevelsen av livskvalité varit det primära. De flesta av 

dessa undersökningar lyckades med att genom rådgivning uppmuntra patienterna 

att motionera och många upplevde att de också mådde bra av att röra på sig. En 

tanke som uppstått är att deltagarna kan ha influerats och inspirerats av sin 

medverkan i studierna vilket skulle kunna innebära att de sporrats mer än vanligt 

till att själva genomföra livsstilsförändringar. Det skulle delvis kunna förklara de 

små icke signifikanta skillnaderna mellan interventioner och kontrollgrupper som 

vissa studier uppvisar. Det som saknas är ett gemensamt program som kan spridas 

och användas som rutin i de sedvanliga behandlingsprinciperna som finns ute på 

sjukhus och hälso/vårdcentraler.  

Genom denna litteraturstudie och den egna erfarenheten av arbetet med patienter 

som drabbats av diabetes typ 2, anser författaren att ytterligare behov av studier 

och utveckling av basprogram är nödvändigt för att nå fram till patienter som har 

denna kroniska sjukdom. Med tanke på att antalet patienter med diabetes typ 2 

fortsätter att öka känns det som en nödvändig ekonomisk fråga att kunna 

genomföra de förändringar som är så välbehövliga inom diabetesvården. Det vore 

intressant att se hur vidare forskning kunde utforma livsstilsinterventionerna för 

att om möjligt förhindra sjukdomen.  

Att studier görs känns viktigt för att få en ännu bättre diabetesvård som är 

kostnadseffektiv genom att stävja senkomplikationer.  

Det upplevs också som en nödvändighet att utveckla utbildningen för 

sjuksköterskor i arbetet nära patienten. Undervisning både individuellt och i grupp 

har stor betydelse för att öka kunskapen och tryggheten för patienter med diabetes 

typ 2 där den fysiska aktiviteten kommer in som en rutin i vardagen så att 

patienten upplever att det både känns skönt att röra på sig och att välmåendet 

ökar.  

 

 15



Referenslista 

Agard, C.D., Berne,C & Östman, J. (2005) Diabetes. Stockholm: Liber 

Conlon, PC. (2001). A practical approach to type 2 diabetes. Nursing Clinics  
     of North America. 2, 193-202. 
 

Di Loreto,C., Fanelli,C., Lucidi, P., Murdolo ,G., De Cicco,A., Parlanti,.N.,   
     Santeusanio, F., Brunetti, P. & De Feo, P.(2003). Validation of a    
     counseling strategy to promote the adoption and the maintenance of  
     physical activity by type 2 diabetic subjects. Diabetes Care, 26, 404-408 
 

Faulkner, A. (1995). Det professionella samtalet – Om samspel och   
     kommunikation i omvårdnadsprocessen. Stockholm: Liber. 
 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier.  
    Stockholm: Natur och kultur. 
 
Harris, SS., Caspersen, CJ., DeFriese, GH & Estes, EH. (1989). Physical  
    activity counseling for healthy adults as a primary preventive intervention in 
    the clinical setting. Report for the US Preventive Services Task Force.  
    Journal of American Medication. 261, 3588-3598 

 

Hellzén, O., Johansson, A., & Pejlert, A. (1999) Evidensbaserad omvårdnad vid   
    behandling av personer med  schizofreni. Stockholm: Statens Beredning för   
     medicinsk Utvärdering. 
 

Henriksson, J. (2003). Fyss. Fysisk aktivitet I sjukdomsprevention och   
    sjukdomsbehandling, Henriksson, J. Statens folkhälsoinstitut rapport 2003:4  
 
Henriksson, J. (2004). Fyss för alla. En bok om att röra på sig för att må bra  
   samt att förebygga och behandla sjukdomar. Stockholm: Yrkesföreningar  
   för fysisk aktivitet. Apoteket AB. 
 
Holton, DR.,Colberg SR., Nunnold,T., Parson, HK., Vinik AI. (2003). The 
     effect of an aerobic exercise training program on quality of life in type 2  
     diabetes. The Diabetes Eductor, 29, 837-846 
 
Kirk AF., Higgins, LA., Hughes, AR., Fisher, BM., Mutrie, N., Hillis,S &  
    MacIntyre, PD. (2002). A randomizerad, controllerad trial to study the   
    effect of exercise consultation on the promotion of physical activity  
    inpeople with type 2 diabetes: a pilot study. Diabetic Medicine, 18, 877-882. 
 
 
Kirk, A.,Mutrie,N.,Makintyre.& Fischer,M.(2004). Promothing and 
    maintaining physical activity in people with type 2 diabetes. American 
   Journal of Preventive Medicine, 27, 289-296. 
 

 16



Kirkewold, M., Nortvedt, F., & Ahlsvåg, H. (1994). Klokhet, Omdöme och   
    skicklighet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Maddigan,SL., Majumdar, SR & Johnson, JA. (2005). Understanding the  
      complex assosiations between patientprovider relationships, self-care  
      behaviors, and healthrelated quality of life in type 2 diabetes: a structural   
      equation modeling approach. Quality of Life Research. 14, 1489-1500. 
 
Menard, J., Payette, H., Baillargeon, JP., Maheux, P., Lepage, S., Tessier, D &   
    Ardilouze, JL. (2005). Effucacy of intensive multitherapy for patient with  
    type 2 diabetes mellitus. Canadian Medical Assosiation Journal. 173, 1457- 
    1466. 
 
Morrato, EH., Hill, Jo., Wyatt, HR, Ghushyan & Sullivan, PW. (2006). Are  
   health care proffessionals advising patients with diabetes or at risk for  
   developing diabetes to exercise more. Diabetes Care. 29, 543-548. 
 
Mshungane, N., Cohen, D & Kalk, JK. (2004). Effects of an exercise  
     programme on non-insulin dependant diabetes mellitus. South African  
     Journal of Physioterapy. 60, 26-30. 
 
Polit, D., & Beck, C.T. (2004) Nursing research. Principles and methods.  
    Sjunde upplagan. Philadelfia:J.B.Lipincott.  

 

Repstad, P. (2006) Närhet och distans. Kvalitativa metoder i  samhällsvetenskap.  
Lund: Studentlitteratur 

 

Rooijen, AJ., Rheder, P., Eales, CJ & Becker PJ. (2005). Effect of exercise  
     versus relaxation on health-related Quality of life in black females with  
     type 2 diabetes mellitus. South African Journal of Physiotherapy. 61, 7-14. 
 
Ruby, KL., Blainey, CA.,Haas, LB & Patrick, M. (1993). The knowledge and   
     practices of registered nurse, certified diabetes educators: teaching eldery  
     clients about exercise. Diabetes Educator. 19, 299-306. 
 
Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor.  
    Allmänna råd SOS 1995:5. 
 
Socialstyrelsen, (1999). Nationella riktlinjer för vård och behandling vid  
    diabetes mellitus. Version för hälso- och sjukvårdspersonal. 
 
Taylor, KI., Oberle, KM., Crutcher, RA & Norton, PG. (2005). Promotion  
    health in type 2 diabetes: nurse-physician collaboration in primary care.  
    Biological Researche for Nursing. 6, 207-215. 
 

Yoo, JS., Hwang,AR., Lee,HC & Kim, CJ. (2003). Development and  
     validation of computerized exercise intervention program for patient with  
     type 2 diabetes mellitus in Korea. Yonsei Medical Journal. 44, 892-904. 
 
 17



Walker, KZ., Piers, LS., Putt,RS., Jones, JA & O´dea, K.(1999). Effects of  
      regular walking on cardiovascular risk factors and body composition in  
      normoglycemic women and women with type 2 diabetes. Diabetes Care.  
     22, 555-561. 
 

Van Sluijs, EM., Van Poppel, MN., Twisk, JW., Chin, A., Calfas, KJ & Van 
Mechelen, W.  
     (2005). Effect of a tailored physical activity intervention delivered in  
     general practic settings: results of a randomized controlled trial. America  
    Journal of Public Health. 95, 1825-1831. 
 
 

Van Sluijs, EM., Van Poppel, MN., Twisk, JW., Brug,J & Van Mechelen,W. 
(2005). The positive effect on determinants of physical activity of a tailored, 
general practice-based physical activity intervention. Health Eduction Research. 
20, 345-356. 
 

Warren-Boulton, E., Greenberg, R., Lising, M & Gallivan, J. (1999). An  
     update om primary care management of type 2 diabetes. The Nurse   
    Practioner. 24, 14-32. 
 

Whittemore, R.,Melkus, GD & Gray, M. (2005). Metabolic control, self  
     management and psychosocial adjustment in women with type 2 diabetes.  
    Journal of Clinical Nursing. 14, 195-203. 
 
 
Willman, A., & Stoltz, P. (2006). Evidensbaserad omvårdnad.  
      Lund:  Studentlitteratur 

 18



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitetsbedömningsmall enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani, s.154-157. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Bilaga 1 1/4. 
 

 

 19 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Bilaga 1. 2/4                                      

 

 20 



                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Bilaga 1.3/4.                          

 21

                                                                                                       



 

 

                                                                                               Bilaga 1 4/4.                                   

 

 22 



                                                                                                

                                                                                        

 1= Hög kvalitet 2= Medel III= Låg kvalitet 

RCT Större välmonitorerad 
multicenterstudie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material 
och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Patientmaterialet 
tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. 

 

 

 

                
_____ 

Randomiserad studie med 
för få patienter och/eller 
för många delstudier, 
vilket ger otillräckligt 
statistisk styrka. 
Bristfälligt antal patienter, 
otillräckligt beskrivet 
eller stort bortfall. 

CCT Väl definierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter och 
adekvata statistiska metoder. 

 

                
_____ 

            

         

Litet antal patienter, 
tveksamma statistiska 
metoder. 

                                                                                                 

Värderingskriterier enligt Hellzén, Johansson & Pejlert 1999 
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Översikt inkluderade artiklar     
  

 
Författare 
År 
Land 

Syfte Studiedesign Metod Deltaga
re 
(Bortfal
l) 

Resultat Kvalitet 
Typ 

Holton 
Colberg 
Nunnold 
Parson 
Vinik 
2003 
USA  

Att mäta effekten 
av livskvalité efter 
ett 10 veckors 
aerobics program. 

Prospektiv 
studie. 
Experimentgrupp 
Kontrollgrupp 

Frågeformulär 
ANOVA 

N=41 
Inget 
bortfall 

Ingen signifikant 
skillnad i livskvalité 
baserad på träning 
var funnen 

Medel 
 

Kirk, Higgins 
Hughes 
Fischer 
Mutrie 
Hillis 
Macintyre  
2002  
USA 

Hur rådgivning  
gynnar förbättring 
av fysisk aktivitet 
hos äldre 
stillasittande 
diabetiker. 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Experimentgrupp
Kontrollgrupp 

Frågeformulär 
 

N=25  
Bortfall 
2 

En signifikant 
förbättring till 
förändring av fysisk 
aktivitet noterades i 
experimentgruppen 
från start till 
uppföljning. 

Medel 
 

Kirk 
Mutrie 
Macintyre 
Fischer 
2004 
Scotland 

Utvärdering  av 
fysisk aktivitet 
efter rådgivning 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie  

En 
experimentgrupp 
En kontrollgrupp

Intervju 
Frågeformulär 
Chi-Square 

N=70 
Bortfall 
11 

Signifikant 
förbättring av 
motion visades i 
experimentgruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen 

Hög 

Loreto Fanelli 
Lucidi  
Murdolo 
De Cicco 
Parlanti 
Santeusanio 
Brunetti, Feo 
2003  
Italien 

Att mäta 
rådgivning till 
förändring och 
uppehållande av 
fysisk aktivitet 

Randomiserad 
Kontrollerad 
studie 
En expertgrupp 
En kontrollgrupp

t-test 
Chi-Square 

N=340 
Bortfall 
3 

Experimentgruppen 
var signifikant mer 
fysiskt aktiva i 
jämförelse med 
kontrollgruppen. 

Medel 

Menard 
Payette 
Baillargeon 
Maheux 
Lepage 
Tessier 
Ardilouze 
2005  
Canada 

Mäta effekt av 
livskvalité vid 
intensiv 
multiterapi för 
patient med Typ 2 
diabetes 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie 
En 
experimentgrupp 
En kontrollgrupp

Frågeformulär 
t-test 
Chi-Square test?? 
X 2-test 

N=72 
Bortfall 
11 

Motionen 
förbättrades och 
livskvalitén var 
signifikant högre i 
experimentgruppen 
än i kontrollgruppen 

Medel 

Mshungane 
Cohen 
Kalk 
2004 
Syd Afrika 

Mäta effekten av 
motion för Typ 2 
diabetiker 

Randomiserad 
Interventions- 
studie 
RCT  

t-test 
ANOVA 

N=30 
Bortfall 
6 

Signifikant 
förbättring av 
motion i grupperna 
men ingen 
signifikant skillnad 
skillnad mellan 
grupperna. 

Hög 
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Rooijen 
Rheeder 
Eales  
Becker 
2005 
Sydafrika 
 

Jämföra resultatet 
av hälsorelaterad 
livskvalité mellan  
motionsprogram 
och avslappnad 
motion 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Experimentgrupp 
Kontrollgrupp  

Wellbeing  
Frågeformulär 
t-test 
ANCOVA 
Frekvenstabell  

N=158 
Bortfall 
9 

Ingen signifikant 
skillnad i förändrad 
hälsa mellan 
motionsgrupp och 
relaxgrupp var 
funnen. 
 

Hög 

 Sluijs 
Poppel 
Twisk 
Brug 
Mechelen 
2005 
Nederländerna 

Effekt av fysisk 
aktivitet 

 

RCT 
En experiment 
Grupp 
En kontrollgrupp
 

t-test 
Chi-squared 
PACE 

N=358 
Bortfall 
49 

Positiv effekt på 
aktivitet och 
beteendeförändring. 
 

Medel 
 

Sluijs 
Poppel 
Twisk 
Paw, Calfas 
Mechelen 
2005 
Nederländerna 

Effekten av 
skräddarsytt 
fysiskt aktivitets- 
program 

RCT 
En experiment-
grupp 
En kontrollgrupp
 

Frågeformulär 
t-test 
PACE 

N=358 
Bortfall 
49 
 

Ingen signifikant 
skillnad i effekt av 
fysisk aktivitet över 
tid var funnen 

Medel 

Taylor 
Oberle 
Chrutcher 
Norton 
2005 
Canada 

Undersöka hur 
sjusköterskans 
och läkarens 
samarbete 
påverkar inom 
primärvården för 
befrämjande av 
livskvalité hos 
Typ 2 diabetiker 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
En 
experimentgrupp 
En 
kontrollgrupp. 

Frågeformulär N=40 
Bortfall 
1 

Mätningen av 
livskvalité visade 
liten till måttlig 
effekt. Ingen 
signifikant 
förbättring i fysisk 
aktivitet 

Hög  
 
 

Walker 
Piers 
Putt 
Jones 
O,Dea 
1999 
Australien 

Jämföra effekten 
av regelbundna 
promenader på 
kvinnor med Typ 
2 diabetes och de 
som var 
normalglykemiska 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie 

t-test 
Wo2 Max 
Spridningsdiagram 
Korrelations 
diagram 

N=31 
Inget 
bortfall 

Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna 

Medel 
 

Whittemore,  
Melkers, 
Grey  
2005 
USA 

Undersöka 
sjuksköterskors 
undervisning och 
uppmuntran till 
motion för 
kvinnor med 
diabetesrelaterade 
problem. 

Randomiserad 
pilotstudie 
 
 

SPSS 
Frekvenstabell 
Frågeformulär 
 

N=53 
Bortfall 
2 

Stödet var viktigt 
men kvinnorna hade 
svårighet att nå de 
optimala målen. 

Medel 

Yoo, 
Hwang 
Lee 
Kim 
2003 
Korea 

Att mäta 
användande och 
giltighet av 
datastyrt motions-  
Program avseende 
motivation till 
fysisk aktivitet. 

Kontrollerad 
klinisk studie 

Demographics 
Chi-square 
Frågeformulär 
ParQ 
Beroende t-test 

N=52 
Inget 
bortfall 
 
 

Signifikant ökad 
nivå av motivation 
till fysisk aktivitet 

Medel  
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