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Abstrakt: 
 

Bakgrund: Typ 2-diabetes är en sjukdom som i ökar Sverige.  En viktig uppgift som 
sjuksköterskan har är att motivera patienter med typ 2-diabetes till livsstilsförändringar vad 
gäller kost, motion, rökavvänjning och stresshantering och får dessutom skriva ut fysisk 
aktivitet på recept. Intresset för komplementär och alternativ medicin (KAM) ökar i 
västvärlden.  Syfte: Syftet med föreliggande studie var att belysa möjliga effekter av yoga, tai 
chi och qigong på ett urval objektiva och subjektiva parametrar hos vuxna personer med eller 
med risk för typ 2-diabetes. Metod: Litteraturöversikt, baserad på 17 vetenskapliga studier. 
En innehållsanalys gjordes för att sammanställa materialet och studera likheter och skillnader.  
Resultat: Yoga, tai chi och qigong hade i vissa fall positiva effekter på parametrarna 
blodglykos, lipider, kroppsmått, blodtryck, fysiskt och psykiskt välbefinnande, vitalitet, 
stresshantering, och motivation för egenvård. Diskussion: Att ställa de olika studiernas 
resultat mot varandra var inte möjligt på grund av att de skiljde sig från varandra vad gäller 
urval, design och intervention. Då dessa mind-body-terapier ej är vetenskapligt bevisade får 
de inte rekommenderas av sjuksköterskor. Dock åligger det sjuksköterskor enligt 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning att inspirera till dialog om införande av ny kunskap. 
Slutsats: Innan rekommendationer kan ges bör effekten av de olika teknikerna undersökas 
närmare. 
 

Nyckelord: typ 2-diabetes, litteraturöversikt, kropp-och-själträning, tai chi, 
qigong, yoga, omvårdnad 
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BAKGRUND 
 

Typ 2-diabetes är en sjukdom som ökar både i Sverige och i övriga världen. Ungefär 

300 000 svenskar, vilket motsvarar tre till fyra procent av Sveriges befolkning, är drabbade av 

sjukdomen (Svenska Diabetesförbundet). Det finns en ärftlig komponent i utvecklingen av typ 

2-diabetes, men till stor del är sjukdomen en livsstilssjukdom (Efendic, Groop & Östenson, 

2005, sid 77-84;). Fetma, felaktig kost och fysisk inaktivitet är de stora riskfaktorerna för att 

drabbas av typ-2 diabetes (Schulze & Hu, 2005) . Stress kan dessutom påverka de endokrina 

och immunologiska systemen i kroppen vilket kan leda till utveckling av en rad olika 

sjukdomar, bland annat metabolt syndrom, som i sin tur ökar risken för typ 2-diabetes 

(Arnetz, 2002, s. 6-7). Troligen är kronisk stress mer riskabel än akut stress genom att den 

långvarigt ökar kortisolnivån. Stress på arbetet har visat sig kunna öka risken att drabbas av 

typ 2-diabetes (Alvarsson et al., 2007, s. 36-37). 

 

Grundläggande i behandlingen av typ 2-diabetes är att minska insulinresistens. Detta kan 

åstadkommas genom ökad fysisk aktivitet, viktminskning och tobaksstopp. Dessa åtgärder 

kan räcka för kontroll av sjukdomen (Östenson, Birkeland & Henriksson, 2008, s. 301-308). 

Även stressminskning kan användas i syfte att förebygga och behandla sjukdomen (Alvarsson 

et al., 2007, s. 82). 

 

All legitimerad sjukvårdspersonal i Sverige har rätt att efter kompetens och på eget ansvar 

förskriva fysisk aktivitet på recept (Leijon, Kallings, Faskunger, Laerum, Börjesson & Ståhle, 

s. 55.) De evidensbaserade riktlinjerna för förskrivning av fysisk aktivitet på recept som finns 

i sammanställningen Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 

(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, & Statens Folkhälsoinstitut, 2008) omfattar idag 

33 specifika diagnoser, däribland typ 2-diabetes. Här rekommenderas minst 30 minuters 

medelintensiv fysisk träning per dag för personer med typ 2-diabetes . Ytterligare hälsovinster 

kan uppnås om denna träning kombineras med mer intensiv träning under 20-60 minuter två 

till tre gånger per vecka (Östenson, Birkeland & Henriksson, 2008, s. 301-308). Ett sätt att 

mäta träningens intensitet är genom Borgs skala för upplevd ansträngning, där graden av 

ansträngning relateras till en siffra mellan 6 och 20. Borgs skala är också ett pedagogiskt 

verktyg för att instruera patienter om träningsintensitet vid egenvård (Hagströmer & 

Hassmén, 2008, s. 93-111). Som medelintensiv träning räknas en skattning på 12-13 på Borgs 
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skala, som mer intensiv träning 13-16 på densamma (Östenson, Birkeland & Henriksson, 

2008, s. 301-308). 

 

Yang, Lee och Chasens (2011) fann i en studie att patienter med risk för diabetes som får råd 

rörande hälsosam livsstil från sin vårdgivare är mer villiga att öka sin fysiska aktivitet och 

lägga om sin diet. De flesta patienter med typ 2-diabetes behandlas i primärvården och möter 

där sjuksköterskor med specifika kunskaper gällande diabetesbehandling (Bassett, 2008, s. 

417-428). Behandling av sjuksköterska kan ge lika bra resultat på kliniska parametrar som 

behandling av läkare och patienterna är mer nöjda efter behandling av sjuksköterska än efter 

behandling av läkare (Houweling, Kleefstra, van Hateren, Groenier, Meyboom-de Jong & 

Bilo, 2011). Undervisning av sjuksköterska sänker HbA1c hos personer med diabetes mer än 

konsultationer hos läkare (Conlon, 2010). En viktig uppgift som sjuksköterskan har är att 

motivera patienten till livsstilsförändringar vad gäller kost, motion, rökavvänjning och 

stresshantering, samt att finnas tillgänglig och stödja och handleda patienten så att han eller 

hon klarar sin egenvård i vardagen (Sörman, 2006, s. 41-45).  

 

Egenvård är ett centralt begrepp inom diabetesvården, och kärnan i omvårdnaden vid diabetes 

är utbildning för att patienten skall kunna vara delaktig i vården och fatta beslut för sin 

egenvård som är grundade på kunskaper om sjukdomen (Socialstyrelsen, 2010 s. 32-33). I 

teorin om egenvård, utvecklad av Dorothea Orem, beskrivs begreppet egenvård som de 

handlingar individer gör för att själva upprätthålla hälsa och välbefinnande. En del av 

sjuksköterskans arbete menar hon därför är att tillgodose människors egenvårdsbehov 

(Kristoffersen, 2006, s. 37-42). 

 

Intresset för komplementär och alternativ medicin (KAM) ökar i västvärlden (Eklöf, 2001). 

KAM är i Sverige ett samlingsbegrepp för metoder som inte räknas till hälso- och sjukvården 

enligt svensk lag. Dock kan en alternativ eller komplementär metod om den beläggs 

vetenskapligt införlivas i det hälso- och sjukvårdssystem som styrs av hälso- och 

sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. I och med detta omfattas då också den alternativa 

eller komplementära metoden av samma omfattande kontrollsystem som den ordinarie hälso- 

och sjukvården. Exempel på KAM-terapier som genom att uppnå evidens införlivats i dagens 

hälso- och sjukvård är akupunktur och kiropraktik (Vårdguiden, Stockholms läns landsting). 
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En kategori av KAM är mind-body-terapier. Med mind-body-terapier menas terapier som 

“fokuserar på interaktionerna mellan hjärna, sinne/medvetande, kropp och beteende, med 

avsikten att använda sinnet/medvetandet för att påverka fysiska funktioner och på så sätt 

främja hälsa” (egen översättning) (NCCAM, 2011). 

 

Yoga, tai chi och qigong tillhör gruppen mind-body-terapier. Gemensamt för dessa är att de 

härstammar från mångtusenåriga medicinska-filosofiska system med ett holistiskt perspektiv 

på människan och omvärlden. Yoga kommer ursprungligen från Indien, tai chi och qigong 

från Kina med omnejd. De består dels av rörelsesekvenser och kroppspositioner, dels av andra 

inslag som meditation, koncentration och andningskontroll. Teknikerna som används sägs 

bidra till ökad fysisk flexibilitet och styrka åt kroppen, skapa ro och harmoni i sinnet, men 

påstås också öka medvetenheten, närvaron i nuet och känslan för det egna varandet som är 

sammanbundet med allt annat levande. Inom tai chi och qigong använder man sig av 

begreppet “qi”, vilket sägs vara den välgörande energi vars flöde genom kroppens meridianer 

man vill uppnå med övningarna för att uppnå hälsa. Yogans motsvarighet till qi kallas prana. I 

yogafilosofin finns också en samling levnadsregler, bland annat vad gäller kost Fontaine, 

2005, s. 267-281; 360-373; Snyder & Lindquist, 2010, s. 123-133; 373-382). 

 

Det växande intresset för komplementär och alternativ medicin har lett till mer forskning men 

det vetenskapliga underlaget motsvarar inte ökningen av det intresse och användande som ses 

hos allmänheten (Jensen, Lekander, Nord, Rane & Ekenryd, 2007). Det vetenskapliga stödet 

för dessa terapier är begränsat. Innes, Bourguignon och Taylor (2005) studerade effekten av 

yoga på kardiovaskulära riskfaktorer i studier gjorda mellan 1970 och 2004, och fann att det 

överlag fanns indikationer på att yoga kan ha gynnsamma effekter, men att större delen av de 

studier som gjorts hade så stora brister att inga slutsatser kunde dras. 

 

Allt fler av de som drabbats av typ 2-diabetes kommer sannolikt i framtiden ha ett intresse av 

och kunskaper om alternativa och komplementära metoder, och en av sjuksköterskans 

uppgifter i mötet med dessa människor är att ge individuellt utformade råd om behandlingar. 

Fysisk aktivitet är en viktig behandlingsmetod vid typ 2-diabetes. Yoga, tai chi och qigong är 

former av fysisk aktivitet som dessutom påstås bidra till “ro och harmoni” hos utövaren.  

Utövande av dessa motionsformer torde sålunda leda till gynnsamma effekter hos personer 

med typ 2-diabetes. 
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 SYFTE   

  

Syftet med föreliggande studie var att belysa möjliga effekter av yoga, tai chi och qigong på 

ett urval objektiva och subjektiva parametrar hos vuxna personer med eller med risk för typ 2-

diabetes. 

METOD   
 

Litteraturöversikt. 

LITTERATURSÖKNING OCH URVAL 

 
I studiens initiala skede gjordes en pilotsökning med sökorden: type 2 diabetes och mind-

body therapies. Därefter gjordes en strukturerad sökning med avgränsningar och söktermer 

kombinerade enligt tabell 1. De inkluderade mind-body-terapierna är: yoga, qigong och tai 

chi. Databaserna PubMed/Medline, AMED samt Cochrane Library användes. Sökorden 

anpassades till MeSH-termer i PubMed. Vid sökning i AMED och Cochrane Library användes 

fritextsökningar. Sökningar i Cinahl genererade inga ytterligare träffar. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier utformades för att begränsa sökningen. De artiklar som 

inte motsvarade syftet, ej var originalartiklar eller som studerade andra terapier än Yoga, 

Qigong eller Tai Chi exkluderades. Studier där undersökningarna var gjorda på personer över 

18 år, skrivna på engelska och publicerade senare än 2001 inkluderades. Studier som studerar 

personer med typ 1 diabetes har exkluderats. Artikelsökningen pågick under september månad 

2011. Sökningarna i databaser samt manuell sökning utifrån referenslista resulterade i 22 

artiklar, vilka samtliga lästes i fulltext och granskades kritiskt. Efter kvalitetsbedömning 

inkluderades de artiklar som uppfyllde lägst grad II i vetenskaplig kvalitet enligt 

bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003, bilaga 1a och 1b); totalt 15 kvantitativa 

studier, en kvalitativ studie samt 1 studie med mixad design, samtliga publicerade från år 

2005 och framåt (tabell 1). 
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Sökfunktionen Ulrichsweb har använts för att få information rörande vetenskaplig granskning 

av de tidskrifter som publicerat de artiklar som ingår i resultatet. Inga artiklar från tidskrifter 

som ej var “peer-rewieved” inkluderades. 

 

Artikeln Yang et al., (2009) valdes ut genom manuell sökning och kan härledas till 

referenslistan i studien gjord av Alexander et al., (2010). Artikeln inkluderades då den ansågs 

vara relevant för studiens syfte. Denna artikel redovisas således inte i tabell 1. 

 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökningar 

 

Databas/ 

Datum 

Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Förkastade Valda artiklar 

PubMed 

2011-09-08 

Humans, English, 

All Adult: 19+ 

years, published 

in the last 10 

years 

(diabetes 

mellitus[MeSH 

Terms]) AND 

yoga[MeSH 

Terms] 

16 ** 3 

*** 1 

**** 6 

 

Alexander et al. 

(2010), Kyizom 

et al. (2010), 

Amita et al. 

(2009), Skoro-
Kondza et al. 

(2009), Gordon 

et al. (2008a), 

Bijlani et al. 

(2005) 

    (qi gong[MeSH 

Terms]) AND 
diabetes 

mellitus[MeSH 

Terms] 

7 ** 4 

******* 1 
Gates et al. 

(2010), Liu et al. 
(2010) 

    (tai chi[MeSH 

Terms]) AND 

diabetes 
mellitus[MeSH 

Terms] 

13 * 1 

** 1 

*** 1 
**** 2 

******* 3 

Song et al. 

(2009), Lam et 

al. (2008), Yeh 
et al. (2009), 

Tsang et al. 

(2007), Tsang et 

al. (2008) 

AMED 

2011-09-09 

2001-2011 SU +diabetes 

+mellitus +AND 

+SU +yoga +OR 
+SU +diabetes 

+mellitus +AND 

+SU +qigong +OR 

+SU +diabetes 

12 * 5 

** 3 

*** 2 
**** 1 

 

Hung et al. 

(2009) 
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+mellitus +AND 

+tai +chi 

Cochrane 

Library 
2011-09-08 

2001-2011 (Diabetes) ti, ab, 

kw and (yoga) ti, 

ab, kw or 

(diabetes) ti, ab, 

kw and (tai chi) ti, 

ab, kw or 

(diabetes) ti, ab, 

kw and (qi gong) 
ti, ab, kw. 

14 *8 

** 2 

****** 1 

******* 1 

Gordon et al. 

(2008b), 

Gordon et. al. 

(2008c) 

  
 

*Antal förkastade dubbletter; **Antal förkastade artiklar efter läsning av titel; ***Antal förkastade 

artiklar efter läsning av abstract; ****Antal förkastade artiklar då fulltext ej funnen; *****Antal 

artiklar förkastade efter läsning av hela artikeln; ******Ej peer-reviewed enligt Ulrichsweb; 

*******Antal förkastade efter kvalitetsgranskning 

 

Översikt av de inkluderade resultatartiklarna vad gäller författare, studiernas syfte, design, 

deltagare, mind-body-intervention, analysmetod, huvudresultat samt vetenskaplig kvalitet 

presenteras i tabellform i bilaga 2. 

 

VÄRDERING AV VETENSKAPLIG KVALITET 

 
De artiklarna som återfanns genom sökningarna (tabell 1) granskades vad gäller vetenskaplig 

kvalitet utifrån bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). Mallen poängsätter de olika 

delarna abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsatser. Totalt kan en 

kvalitativ artikel få 48 poäng och en kvantitativ 47 poäng. Grad I motsvarar >80%, grad II 

motsvarar >70 % och grad III motsvarar >60% av full poäng. En punkt i de båda mallarna har 

ändrats från att i originalet ha gällt personer med lungcancer till att gälla personer med 

diabetes. De artiklar som motsvarade grad III eller lägre har bedömts vara av otillräcklig 

kvalitet och exkluderats från studien. Vid granskning av de studier där mixad design 

förkommer har mallen för kvantitativa studier använts. 

 

 



 

7 
 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 
Alla artiklar granskades med avseende på etiska aspekter. I tre artiklar saknades information 

om etiska aspekter. En av dessa artiklar var en originalartikel med post-hoc-analys av tidigare 

insamlat material, och där författarna hänvisade till sin tidigare publicerade artikel för 

procedurbeskrivning. Då denna tidigare publicerade artikel ej kunnat uppbringas på engelska 

studerades inte denna med avseende på etiska aspekter. De två övriga artiklarna som inte 

redovisar etiska överväganden har båda graderats till grad II vad gäller vetenskaplig kvalitet. 

Samtliga tre artiklar bedömdes vara relevanta för syftet i denna studie och inkluderades 

sålunda. 

 

ANALYS 

 
I en systematisk litteraturstudie är målet att åstadkomma “en syntes av data från tidigare 

genomförda empiriska studier” (Forsberg & Wengström, 2008, s. 34). Den analys som gjorts i 

föreliggande studie är manifest i sin karaktär då den söker och analyserar direkt synliga 

mönster i texten (Forsberg & Wengström, 2008, s. 150). Arbetet gör inget anspråk på att vara 

heltäckande och sålunda har, trots att resultatartiklarna till större delen består av kvantitativa 

studier, ingen metaanalys utförts (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011, sid 111). I analysens 

inledande skede lästes de inkluderade artiklarna grundligt och förutsättningslöst igenom 

varefter huvudresultaten i artiklarna identifierades och sammanställdes. Studerade variabler 

från de inkluderade studierna plockades ut, kodades och sorterades in i kategorier och 

underkategorier (tabell 2). Då de inkluderade artiklarna uppvisade stor spridning i studerade 

variabler inkluderades endast de beroendemått som sjuksköterskan mer regelmässigt torde 

komma i kontakt med i sitt arbete med livsstilsförändringar hos personer med diabetes.  I 

resultatet ställdes fynden ifrån de inkluderade vetenskapliga studierna mot varandra i en 

jämförande analys med fokus på att hitta likheter och skillnader avseende studiernas resultat, i 

enlighet med Friberg (2006, sid 121). 

 

De kategorier kategorierna och underkategorierna som framkom vid analys av de inkluderade 

studierna presenteras i tabell 3. 
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Tabell 2 Exempel på analys av artiklarnas resultat 

 

Studie Citat Kod Underkategori Huvudkategori 

Gates och 

Mick (2010) 

”I feel much more energetic…” Mer energi Vitalitet Upplevelse av 

hälsa 

Gordon et al. 

(2008a) 
“No significant differences 

were found in the 

concentrations of  LDL and 

HDL in the Hatha Yoga and 

conventional PT exercise 

groups after six months when 

compared with baseline value 

or control group.” 

Inga 

signifikanta 

skillnader i 

HDL eller LDL 

Lipider Kliniska 

parametrar 

 

 

 

 

Tabell 3 Kategorier och underkategorier 

 

Kategorier Kliniska parametrar Upplevelse av hälsa 

Underkategorier • Blodglukosvärden 

• Lipider 

• Kroppsmått 

• Blodtryck 

• Fysiskt och psykiskt      

välbefinnande 

• Vitalitet 

• Hantering av stress 

• Motivation för egenvård 
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RESULTAT 
 
Resultatet i denna litteraturstudie är baserat på 17 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 

2005 och 2011. Av bilaga 2 framgår att de artiklar som ingår i studien avsevärt skiljer sig åt 

med avseende på antal deltagare, interventionernas karaktär och använda beroendemått. 

KLINISKA PARAMETRAR 

Blodglukosvärden 

Amita, Prabhakar, Manoj, Harminder och Pavan (2007), Bijlani et al. (2005), Gordon et al. 

(2008a, 2008b, 2008c), Kyizom, Singh, Singh, Tandon och Kumar (2008), Skoro-Kondza, 

See Tai, Gadelrab, Drincevic och Greenhalg (2009) samt Yang, Bernardo, Sereika, Conroy, 

Balk och Burke (2009) har alla undersökt förändringar i blodsockervärden efter en 

yogabaserad intervention. I sju av dessa åtta studier sågs signifikanta skillnader i 

blodglykosnivåerna hos deltagarna efter utförd intervention. Biljani et al. (2005) genomförde 

ett 8-dagars livsstilsprogram med teori och praktik 3-4 timmar per dag. 

Fasteblodglukosvärdena sjönk signifikant hos deltagarna under interventionens gång. 

Förändringarna var mer markanta hos deltagarna med hyperglykemi. Efter en intervention på 

45 dagar fann Kyizom et al. (2008) en signifikant minskning av blodglukosnivå hos diabetiker 

som utövat yoga. Gordon et al. (2008a, 2008b, 2008c) fann att både yogautövande och 

traditionell fysisk aktivitet minskade fasteblodglukosnivåerna signifikant efter en intervention 

på 24 veckor jämfört med en kontrollgrupp som enbart följde en behandlingsplan 

rekommenderad av deras läkare. Amita et al. (2007) undersökte effekten på blodglukoshalt 

efter en intervention om 45 minuter per dag i 90 dagar. Efter 15 dagar sågs en minskning av 

blodglukoshalten och efter tre månader var minskningen statistiskt signifikant. Skoro-Kondza, 

See Tai, Gadelrab, Drincevic och Greenhalg (2009) fann signifikanta minskningar i 

blodglukoshalt efter yogapass jämfört med före. Yang et al., (2009) fann inga förändringar i 

blodglukosnivå efter ett yogaprogram på tre månader med två klasser per vecka. 
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Hung et al. (2009) fann en signifikant minskning av fasteblodglukos hos diabetiker jämfört 

med friska kontroller efter 12 veckors tai chi-träning. Efter en sex månaders tai chi-

intervention fann Song, Ahn, Roberts, Lee och Ahn (2009) att de deltagare som närvarat mer 

än 80 % av träningstillfällena uppvisade signifikant lägre värden av fasteblodglukos än de 

deltagare som inte närvarat i lika hög grad. 

 

Varken Gates och Mick (2010), som studerade effekterna av en 6 veckors qigong-intervention 

hos kvinnor med risk för diabetes typ 2, Liu, Miller, Burton och Brown (2008), vilkas 

intervention omfattade 12 veckors tai chi/qigong-träning, eller Yeh et al. (2008), som gjorde 

en intervention på 12 veckors tai chi-träning, fann några signifikanta skillnader gällande 

blodglukos. 

 

Gordon et al. (2008c), Lam, Dennis, Diamond och Zwar (2008), Liu et al. (2008), Skoro-

Kondza et al. (2009), Song et al. (2009), Tsang, Orr, Lam, Comino och Fiatarone Singh 

(2008), och Yeh et al. (2008) mätte HbA1c i samband med interventioner med yoga, tai chi 

eller qigong. Gordon et al. (2008c) fann att både yoga och traditionell fysisk aktivitet 

signifikant sänkte HbA1c efter en yogaintervention som omfattade sex månader. Yeh et al. 

(2008) fann att diabetiker uppvisade en signifikant minskning av HbA1c efter en tai chi-

intervention på 12 veckor, och i Lius et al. (2008) studie av tai chi/qigong sågs samma 

resultat. Song et al. (2009) fann även här att deltagare som närvarat mer än 80 % av 

träningstillfällena under en 6 månaders tai chi-intervention uppvisade signifikant lägre värden 

av HbA1c än deltagare som inte närvarat i samma utsträckning. Lam et al. (2008) fann en 

signifikant minskning av HbA1c hos diabetiker efter 6 månaders tai chi-träning, men 

skillnaden var inte signifikant gentemot kontrollgruppen på väntelista. Skoro-Kondza et al. 

(2009) fann inga signifikanta skillnader i HbA1c vare sig i samband med eller sexmånader 

efter en yogaintervention. Inte heller Tsang et al. (2008) fann någon skillnad vare sig gällande 

tid eller grupp efter en intervention bestående av tai chi eller ”låtsasmotion”. 

 

Lipider 

Sex studier mätte lipidnivåer hos deltagarna i samband med intervention av yoga, tai chi eller 

qigong. I fyra studier sågs signifikanta förbättringar av i lipidnivåer hos deltagarna i form av 

skillnad i koncentration av MDA-lipid (Gordon et al. 2008a), sänkt LDL-kolesterol (Biljani et 

al. 2005; Gordon et al. 2008a), höjt HDL-kolesterol (Biljani et al. 2005), sänkt nivå av 
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triglycerider (Biljani et al. 2005) respektive totalkolesterol (Biljani et al. 2005; Gordon et al. 

2008a; Yang et al. 2009). Även Lam et al. (2008) fann en signifikant minskning av 

totalkolesterol hos diabetiker som deltagit i en 6 månaders tai chi-intervention. Dock sågs 

inga signifikanta skillnader gentemot kontrollgruppen som stod på väntelista. Varken Gates 

och Mick (2010) och Liu et al. (2008) fann några signifikanta skillnader gällande lipidvärden 

i sina Qigong- respektive Tai Chi/Qigong-interventioner. 

 

Kroppsmått 

Gordon et al. (2008c) och Yang et al. (2009) undersökte förändringar vad gäller 

variabelvärdena Body Mass Index (BMI) och vikt. Gordon et al. (2008c) fann signifikanta 

minskningar gällande BMI i sina båda interventionsgrupper (yoga respektive traditionell 

fysisk aktivitet), medan Yang et al. (2009) fann förbättringar av vikt. Liu et al. (2008) fann att 

tai chi/qigong gav signifikanta förbättringar gällande BMI och viktnedgång. I studien av 

Tsang et al. (2008) korrelerade minskning av mängden kroppsfett, minskad central fetma och 

ökad fettfri massa var för sig med ett sänkt HbA1c. Skoro-Kondza et al. (2009) fann inga 

förändringar gällande vikt eller midjemått hos deltagarna efter en yogaintervention. 

 

Blodtryck 

Gordon et al. (2008c) fann signifikanta skillnader i systoliskt och diastoliskt blodtryck före 

respektive efter träningspassen hos både den grupp som utövade yoga och den grupp som 

utövade traditionell fysisk aktivitet. I en single-group-design fann Liu et al. (2008) 

signifikanta skillnader i systoliskt och diastoliskt blodtryck efter en 12 veckors tai chi/qigong-

intervention. Gates och Mick (2010), Lam et al. (2008), samt Yang et al. (2009) fann inga 

skillnader i blodtryck i sina yoga-, qigong-, respektive tai chi-interventioner. 

 

UPPLEVELSE AV HÄLSA 

 
I feel so much healthier and have so much more energy as a result of yoga. And during the 

yoga program... I felt energized when I left....I could move mountains (Alexander et al., 2010, 

p. 969). 
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Fysiskt och psykiskt välbefinnande 

I think yoga helped with my mood; I think it lifted my spirits....I felt more upbeat and 

optimistic, and it was easier to cope with stress (Alexander et al., 2010, p. 969). 

 

Alexander et al. (2010), Skoro-Kondza et al. (2009) och Yang et al. (2009) undersökte 

relationen mellan yoga och välbefinnande. I studien gjord av Alexander et al. (2010) fick 13 

deltagare med eller med risk för diabetes praktisera Iyengaryoga 2 gånger per vecka under en 

8-veckorsperiod. Bland de fördelar deltagarna i programmet rapporterade sågs bland annat 

starkare muskler, mindre ryggproblem, lättare till avslappning och bättre humör. För många 

deltagare övervägde dock inte fördelarna hindren med att praktisera yoga regelbundet. De 

hinder som uppgavs som skäl till att inte fortsätta med yoga var brist på tid, hög kostnad och 

personlig lathet. 

 

Enligt Yang et al. (2009) rapporterade deltagarna i yogainterventionsgruppen att de vunnit 

styrka, flexibilitet och balans genom yogapraktiserandet samt uppgav att de var mycket nöjda 

med programmet. Deltagarnas tillit till att rekommendera yoga till en vän med hög risk för typ 

2 diabetes hade ökat vid interventionens slut. Skoro-Kondza et al. (2009) fann inga 

förändringar i hälsorelaterad livskvalité sex månader från baslinjemätning hos en grupp som 

deltagit i yogagrupper under 12 veckor. Alla deltagare hade däremot höga förväntningar på 

deltagandet i yogagruppen och trodde att det skulle höja deras välbefinnande, även om de var 

nervösa för att de inte skulle klara av övningarna. Under observationer av grupperna verkade 

deltagarna tycka det var trevligt och engagera sig i övningarna. Detta bekräftades efter 

interventionens slut då deltagarna sade sig ha uppskattat deltagandet, att de tyckte mycket om 

läraren, och att övningarna inte var så farliga som de hade trott. Detta gällde oavsett hur 

mycket personen hade närvarat vid övningarna. Deltagarna sade sig också ha uppskattat den 

sociala aspekten av träningen. Deltagandet var lågt, 50 % under gruppsessionerna. Ingen av 

deltagarna tränade hemma trots att de fått en egen yogamatta, en bok med övningar och en 

träningsvideo samt skriftlig information om motion vid diabetes. 

 

Relationen mellan Tai Chi-/qigong-utövning och upplevelsen av hälsa undersöks av Gates och 

Mick (2010), Lam et al. (2008), Liu et al. (2008), Song et al. (2009), och Tsang, Orr, Lam, 

Comino och Fiatarone Singh (2007). Enligt deltagarna i studien gjord av Gates och Mick 

(2010) inkluderar fördelarna med qigong-utövning bland annat ökad förmåga att befinna sig i 

nuet. Qigong-klasserna hade inflytande på deltagarnas uppfattning av hälsa. Liu et al. (2008) 
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undersökte hälsorelaterad livskvalitet samt förändringar av psykologisk och fysisk status 

bland deltagarna efter Qigong/Tai Chi intervention. Deltagarna rapporterade både fysiologiska 

och psykologiska fördelar med programmet. Upplevda fysiska fördelar inkluderade, ökat 

fysiskt välmående, bättre sömnkvalitet, förbättrad blåsfunktion, smidighet och uthållighet, 

ökad blodcirkulation i ben, förbättrad andning, ökad muskelspänst, ett minskat behov av 

andra terapier samt ett minskat matbegär. Psykologiska fördelar inkluderade bättre humör, 

bättre självkänsla och självförtroende, ökad träningsmotivation, bättre familjeharmoni och en 

positiv förändring av livsperspektiv. Alla deltagare i interventionen uppgav att de ville 

fortsätta med Qigong/Tai chi minst en gång/vecka. Signifikanta förbättringar sågs av generell 

livskvalitet och mental hälsa. Efter en intervention innehållande 16 veckors Tai Chi respektive 

“låtsasmotion” för diabetiker fann Tsang et al. (2007) en signifikant förbättring vad gällde 

livskvalité i parametern social funktion mätt med formuläret SF-36 i Tai Chi-gruppen efter 

intervention jämfört med “låtsasmotions”-gruppen, men efter att ha korrigerat för fysisk 

aktivitet var denna skillnad inte längre signifikant. Inga skillnader över tid eller mellan 

grupperna vad gällde andra parametrar i SF-36 eller attityd mot diabetes kunde ses. Lam et al. 

(2008) fann att en grupp diabetiker som tränat Tai Chi i sex månader skattade sin livskvalité 

enligt SF-36 signifikant högre än före interventionen vad gällde parametrarna allmän hälsa, 

social funktion och rollbegränsningar med anledning av fysisk hälsa. Inga signifikanta 

skillnader sågs dock gentemot kontrollgruppen som bestod av diabetiker på väntelista. I en 

post-hoc-analys av tidigare insamlat material, fann Song et al. (2009) att den grupp som 

närvarat mer än 80 % av träningstillfällena i en 6-månaders tai chi-intervention uppvisade en 

signifikant ökad hälsorelaterad livskvalité gällande blocket mental hälsa i 36-item Short Form 

Health Survey samt för delkomponenterna social funktion och mental hälsa. 

 

Vitalitet 

I feel so much more energetic, I can't even believe it myself, I was really in a rut before this 

class and now I feel like doing more because I have more energy (Gates & Mick, 2010, p. 

352). 

 

Alexander et al. (2010), Gates och Mick (2010), Liu et al. (2008) och Song et al. (2009) fann 

alla förbättringar vad gäller vitalitet i samband med intervention av yoga, tai chi eller qigong. 

Deltagarna i studien gjord av Alexander et al. (2010) rapporterade ökad energi som en av 

fördelarna med att praktisera yoga.  Deltagarna i studien gjord Gates och Mick (2010) 
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rapporterade att qigongutövning gav dem ökad energi . Liu et al. (2008) och Song et al. 

(2009) som båda genomfört Tai Chi-interventioner fann att fördelar med denna typ av mind-

body-utövning inkluderade förbättrad energi och vitalitet. 

 

Hantering av stress 

I find the breathing exercises particularly beneficial....Long term, it has been the breathing 

exercises and the ability to erase stress when I feel like, ‘hey this is too much going on here, 

too much pressure (Alexander et al., 2010, p. 373). 

 

Alexander et al. (2010), Gates och Mick (2010) och Liu et al. (2008) studerade i samband 

med interventioner av yoga, tai chi eller qigong skillnader vad gäller stresshantering. Samtliga 

fann förbättringar.  Enligt Alexander et al. (2010) rapporterade deltagarna att yogautövning 

hade gjort det lättare för dem att hantera stress. Enligt deltagarna i studien gjord av Gates och 

Mick (2010) inkluderar fördelarna med qigongutövning en minskning av stressymtom.  Liu et 

al. (2008) såg hos de deltagare som genomgått en Tai Chi/Qigong-intervention förbättringar 

av psykologisk hälsa vad gäller stress och depressiva symtom. Gordon et al. (2008b) fann 

inga skillnader i kortisolnivå, vilket är en stressmarkör, hos deltagarna i sin studie. 

 

 

Motivation för egenvård 
Sessions make you more aware of things that you can do for yourself to control stress and 

help well being without meds...loved it! (Gates & Mick, 2010, p. 352). 

 

I studien gjord av Alexander et al., (2010) visade det sig att motivationen för att praktisera 

yoga skiljer sig mellan individer. Deltagare i studien som fortsatte att utöva yoga efter 

interventionens slut rapporterade både en inre och yttre motivation. Deltagare som 

vidmakthöll yogapraktiserandet över en längre tid kunde anpassa yogan till att möta deras 

behov i vardagen. En deltagare i studien beskriver yogapraktiserandet som en hjälp att i 

vardagen vara uppmärksam på hur man står, sitter och rör sig. Andra deltagare uttrycker dock 

att yogautövning är en fråga om allt eller inget. Det visade sig att aspekten av social miljö 

spelar en stor roll i yogautövandet. Många deltagare uppskattade det känslomässiga stödet de 

fann inom yogagruppen. När stödet från instruktören samt från de övriga gruppmedlemmarna 
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upphörde efter det att studien avslutats var det många som minskade sitt yogautövande och så 

småningom slutade helt. Bara tre av 13 deltagare praktiserade yoga efter 15 månaders 

uppföljning. Dock var det många som rapporterat att de integrerat delar av yogan in i sitt 

dagliga liv. 

 

Song et al., (2009) fann att den grupp som närvarat mer än 80 % av träningstillfällena i en 6-

månaders tai chi-intervention utförde fler egenvårdsaktiviteter vid studiens slut jämfört med 

gruppen som inte närvarat i lika hög grad. Skillnaderna i livskvalité kvarstod när resultaten 

kontrollerats för grad av egenvårdsaktiviteter, med undantag för delkomponenten mental 

hälsa. 

 

Enligt Yang et al., (2009) förbättrades deltagarnas tro på sin egen förmåga att utföra fysisk 

aktivitet efter en 3-månaders yogaintervention. Skoro-Kondza et al.,(2009) däremot, fann inga 

effekter vad gäller detta hos en grupp som deltagit i en 12-veckors yogaintervention. 
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DISKUSSION 

 METODDISKUSSION 

     

 

Trots avgränsning genom MeSH-termer till typ 2-diabetes erhölls två träffar på artiklar som 

inriktade sig på personer med högt blodglukos eller hjärt- och kärlsjukdom. 15 av de 17 

inkluderade artiklarna studerar dock specifikt personer med eller med risk för typ 2- diabetes. 

Sökningar med inriktning “nursing” gav oavsett databas och kombination endast enstaka 

träffar. Samma träffar erhölls dock också vid fortsatta sökningar enligt tabell 1. 

 

Endast en av 17 inkluderade artiklar var uteslutande kvalitativ. Dock fanns kvalitativa eller 

subjektiva aspekter med även i ett antal andra artiklar. Av de kvantitativa studierna 

inkluderades även de studier som inte använt sig av kontrollgrupp. En avgränsning mot enbart 

kontrollerade kvantitativa studier hade minskat datamaterialet, vilket eventuellt skulle ha 

påverkat resultatet. 

 

Av de inkluderade studierna är tre gjorda i Indien, fyra i Australien, tre i USA, två i Taiwan 

och resterande härstammar ifrån Kuba, Korea och Storbritannien. Samtliga inkluderade 

artiklar kommer dock från tidskrifter som listas som ”peer-reviewed” i Ulrichsweb. Att inga 

studier är gjorda i Sverige och bara en i Europa kan ses som en svaghet i studien. Man bör ha 

i åtanke att sjukvårdssystemen i länderna där studierna genomförts skiljer sig från det 

svenska. Dessutom kan det finnas kulturella skillnader i synen på mind-body-terapier som 

skiljer sig från de vi ser i Sverige. Dock påträffades ingen svensk forskning som svarade på 

syftet. Resultaten från samtliga inkluderade studier har översatts från engelska till svenska, 

vilket medför en risk för feltolkning. Artiklarna har dock diskuterats mellan författarna för att 

minimera denna risk. 

 

Då de inkluderade artiklarna uppvisade stor spridning i studerade variabler inkluderades 

endast de beroendemått som sjuksköterskan mer regelmässigt torde komma i kontakt med i 

sitt arbete med personer med typ 2-diabetes i resultatet. I vissa fall har detta inneburit att 

huvudresultaten i artiklar inte redovisas alls, medan samma artiklars sekundärmått finns med i 

resultatsammanställningen. 
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Samtliga artiklar som inkluderats i studien kvalitetsgranskades utifrån mallar enligt Carlsson 

och Eiman (2003). Trots att endast artiklar som uppnådde grad I och II slutgiltigt inkluderades 

är artiklarna av varierande kvalitet. Möjligen är mallarna enligt Carlsson och Eiman ett för 

trubbigt verktyg för att säkerställa att de artiklar som inkluderas håller en genomgående hög 

kvalitet. Att dessa granskningar inte kompletterades med ytterligare ett instrument kan ha 

påverkat resultatet.  

 

RESULTATDISKUSSION 

 

Syftet med föreliggande studie var att belysa effekter av yoga, tai chi och qigong hos vuxna 

personer med eller med risk för typ 2-diabetes. Resultaten visar att dessa interventioner kan 

ha positiva effekter på ett antal av de studerade parametrarna. Dock är studierna av varierande 

kvalitet, vilket begränsar möjligheterna att dra slutsatser av resultatet. Detta överensstämmer 

med tidigare sammanställningar som gjorts av forskning kring yoga, tai chi och qigong vid 

diabetes (Aljasir, Bryson & Al-shehri, 2008; Chen, Liu, Zhang & Lin, 2009; Innes & Vincent, 

2006; Lee, Chen, Choi & Ernst, 2009; Lee, Choi, Lim & Ernst, 2011; Xin, Miller & Brown, 

2007). 

 

Det är dessutom vanskligt att ställa de olika studiernas resultat mot varandra på grund av att 

de skiljer sig från varandra vad gäller intervention, design och metod. Yoga-, tai chi-, och 

qigong-interventionerna varierar vad gäller typ, längd och intensitet i de olika studierna. I fyra 

studier ingick information och råd rörande nutrition och kostomläggning. Det är sedan 

tidigare känt att val av diet är av stor betydelse för att minska risken att utveckla typ 2 

diabetes (Salas-Salvadó, Martinez-González, Bulló, & Ros, 2011). Vilken roll den 

rekommenderade kostomläggningen spelade i de interventioner där dessa typer av inslag 

ingick är svårt att bedöma. Interventionerna varierar också vad gäller antal deltagare, urval 

och analysmetod. En sådan aspekt som skilde de olika studierna åt var huruvida deltagarna 

intog någon form av läkemedel i samband med interventionerna. I ett antal studier intog alla 

deltagarna läkemedel med blodsockersänkande effekt, medan andra studier uppgav 

blodsockersänkande medicin som exklusionskriterium för sina deltagare. 

 

Huruvida det är den fysiska aktiviteten, andningsövningarna eller avslappningen, eller en 

kombination utav dessa tre, som är mekanismerna bakom de effekter som faktiskt kan ses i de 
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inkluderade artiklarna är svårt att svara på. Det är även troligt att en förändring av livsstil i 

stort, vilket många av interventionerna inbjöd till, påverkade de enskilda resultaten. 

 

Om yoga, tai chi och qigong har bättre effekt på blodsockervärden, lipidvärden, kroppsmått 

och blodtryck hos personer med typ 2- diabetes än annan fysisk aktivitet går inte att bedöma 

utifrån insamlade data. Bara två experiment jämför yogaträning med annan fysisk aktivitet. I 

dessa studier sågs inga signifikanta skillnader mellan den grupp som utövade yoga/tai chi och 

den grupp som utförde annan typ av träning. De mind-body-terapier som studerades här hade 

alltså varken större eller mindre effekt än annan fysisk aktivitet. Å andra sidan finns det i 

dessa studier inget som talar för att yoga alternativt tai chi skulle ha sämre effekt än annan typ 

av fysisk aktivitet. Dock skulle dessa terapier i denna form inte kunna rekommenderas till 

personer med typ 2-diabetes enligt de svenska riktlinjerna i FYSS eftersom de inte når upp till 

önskvärd intensitet mätt med Borgs skala. 

Vad gäller den förbättring av fysiskt och psykiskt välbefinnande som påvisades i ett antal 

studier bör effekten av gruppstödet i de olika interventionerna beaktas. I samtliga studier 

genomfördes interventionerna som gruppaktiviteter. De subjektiva beskrivningarna av de 

fysiska och psykiska effekterna av de studerade mind-body-interventionerna är överlag 

positiva. Detta är intressant och skulle kunna läsas som ett bevis för de nästan magiska 

effekterna som anhängare av denna typ av terapier tillskriver desamma. Det intressanta i detta 

är naturligtvis vilka människor som dras till komplementära terapier, och att dessa typer av 

terapier hypotetiskt kan vara precis rätt för vissa människor just för att de har ett annat synsätt 

än det traditionella. Chang, Wallis och Trialongo (2011) fann att användandet av 

komplementär- och alternativ medicin bland individer med typ 2-diabetes påverkas av 

erfarenheter, tro och attityder till användandet av dessa typer av terapier samt av individens 

sätt att hantera sjukdom. De menar att sjuksköterskor ska ta hänsyn till patientens kulturella 

bakgrund samt till patientens syn på hälsa vid planering av behandlingsåtgärder och 

livsstilsförändringar. Yoga, tai chi och qigong har en helhetssyn på människans kropp, själ och 

omvärld. Kanske skulle därför dessa metoder kunna ses som mer lämpade än några andra 

livsstilsinterventioner vid typ 2-diabetes för de personer som säger sig vara mottagliga för 

dessa alternativa synsätt. Skall då sjuksköterskan avråda dessa personer från att utöva yoga, 

tai chi eller qigong med allt vad det innebär? Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor skall 

den yrkesverksamma sjuksköterskan ge “omvårdnad som /.../ tar hänsyn till människors 

värderingar, vanor och tro”(ICN -International Council of Nurses, 2006). Detta skulle kunna 

ge upphov till etiska dilemman vid ett arbete med patienter i ett primär- eller 
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sekundärpreventivt sammanhang om de vill använda dessa typer av fysisk aktivitet som 

träningsform. 

 

Antistresseffekten av yoga, tai chi och qigong är något som bör diskuteras då det har visat sig 

att stress är en riskfaktor för att utveckla typ 2-diabetes (Alvarsson et al., 2007, s 36-37 ; 

Arnetz, 2002, s. 6-7). Endast en av artiklarna mätte upplevd stressnivå hos patienterna och 

fann att deltagarna rapporterade minskad stress efter en tai chi/qigong-intervention. 

Anekdotiska rapporteringar om upplevelser av minskad stress förekommer i två studier. Dessa 

resultat stöds av Esch, Ducksteil, Welke, och Braun, (2007) som i en pilotstudie fann att 

mind-body-terapi i form av tai chi har positiv effekt på vissa stressparametrar. Man bör dock 

ha i åtanke att möjligheten att komma till en stressfri miljö, som deltagande i dessa studier 

innebar, kan ha varit lika betydelsefull för stresshantering som den specifika interventionen i 

sig. 

 

Plotnikoff, Trinh, Courneya, Karunamuni och Sigal (2011) fann, att self-efficacy var den 

starkaste prediktorn för fysisk aktivitet hos personer med typ 2-diabetes. En del av 

sjuksköterskans uppgift i arbetet med personer med typ 2-diabetes torde alltså vara att öka den 

enskilda individens tro på sin egen förmåga att utöva fysisk aktivitet. Om dessutom mind-

body-terapier kan öka denna tro så skulle man kunna anta att denna typ av aktivitet kan bidra 

till att en hälsosammare livsstil antas och leda vidare till andra former av fysisk aktivitet. 

Dock är resultaten kring detta motstridiga i denna studie. 

 

Prevention och hälsopromotion tillhör sjuksköterskans ansvarsområde. Hjelm, Mufunda, 

Nambozi och Kemp (2002) menar att sjuksköterskans preventionsarbete vad gäller typ-2 

diabetes bör syfta till att förebygga utvecklingen av sjukdomen genom att fokusera på 

hälsofrämjade aktiviteter. Preventionen bör enligt dem riktas mot friska personer i syfte att 

hålla dessa friska så länge som möjligt och därigenom förhindra den väntade utbredningen av 

sjukdomen. Whitehead (2006) fann att hälsopromotionsarbete utfört av sjuksköterskor oftast 

är begränsat till undervisning gällande livsstil och riskfaktorer. Whitehead argumenterar för 

att sjuksköterskor bör bredda sin roll som hälsofrämjare och införliva fler dimensioner av 

hälsopromotion i sitt arbete. Hon menar även på att sjuksköterskor kan samarbeta med andra 

hälsopromotionsagenturer. Detta sker idag i Sverige inom ramen för fysisk aktivitet på recept 

(FAR), där samarbeten är tänkta att etableras med lokala tränings- och friskvårdsaktörer 

(Leijon et al., 2008, s. 47-63). Även samarbeten mellan traditionell hälso- och sjukvård och 
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komplementärmedicinska terapier har studerats. Sundberg, Halpin, Warenmark och 

Falkenberg (2007) har kommit fram till en modell som integrerar konventionell behandling 

med komplementära terapier för patienter med nack- och/eller ländryggssmärta. I denna 

integrativa modell samarbetar primärvård med ett team som erbjuder evidensbaserade 

komplementära terapier i form av Svensk massageterapi, naprapati, shiatsu, akupunktur och 

qigong.     

 

Som tidigare nämnts, växer intresset för komplementär och alternativ medicin i samhället 

(Eklöf, 2001). På Karolinska institutet finns numera ett centrum för integrativ medicin där 

utvärdering av bland annat mind-body-terapier sker (Karolinska Institutet). Utifrån den 

litteratursökning som gjorts under detta arbetes gång kan vi se att det i dagsläget finns en stor 

mängd forskning gjord på effekterna av yoga, tai chi och qigong, inte bara vid typ 2 diabetes, 

utan vid en rad olika sjukdomssymtom. Ett krav inom hälso- och sjukvården är att vårdbeslut 

och insatser ska baseras på vetenskaplig grund (Willman, Stoltz, Bahtsevani, 2011, s. 18). 

Eftersom de mind-body-terapier som inkluderas i denna studie inte räknas som vetenskapligt 

bevisade är det olagligt av sjukvården att erbjuda någon av dessa. I socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står dock uttalat att sjuksköterskan skall 

”ha förmåga att kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder samt inspirera till dialog 

om införande av ny kunskap, söka, analysera och kritiskt granska relevant 

litteratur/information, implementera ny kunskap och därmed verka för en omvårdnad i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, initiera, medverka i och/eller 

bedriva utvecklingsarbete /.../” (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Genom forskning och utvärdering granskas nu dessa terapier vetenskapligt, och håller de 

måtten är det troligt att de kan bli aktuella för framtidens hälso- och sjukvård. På Danderyds 

sjukhus bedrivs exempelvis redan idag yogakurser i rehabiliterande syfte för hjärtpatienter 

(Danderyds sjukhus). Med detta i åtanke anser vi att denna översikt har ett värde för 

framtidens sjuksköterskor. Ett citat från en deltagare som ingick i qigonginterventionen gjord 

av Gates och Mick (2010) får avsluta denna diskussion: 

 

I would like to see this continue with the health care of tomorrow. It should be required for all 

doctors and nurses and patients. How can we understand the outer disease without looking 

within? (Gates & Mick, 2010, p. 352). 
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SLUTSATS 

 

Majoriteten av studierna tyder på att yoga, tai chi och qigong kan ha positiva effekter på de 

studerade parametrarna hos personer med eller med risk för typ 2-diabetes. Att ställa de olika 

studiernas resultat mot varandra är dock inte möjligt på grund av att de skiljer sig från 

varandra vad gäller urval, design och intervention, samt att artiklarna är av varierande 

kvalitet. Innan rekommendationer kan ges måste effekten av de olika teknikerna undersökas 

närmare. Genom att mäta graden av fysisk aktivitet vad gäller de inkluderade terapierna med 

Borgs skala eller accelerometrar kan bestämmas om intensiteten är tillräcklig för att 

rekommenderas som fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes. Fler studier som studerar effekten av 

yoga, tai chi och qigong bör genomföras ur ett omvårdnadsperspektiv. Dessutom bör fler 

studier av dessa slag genomföras runt om i Europa för att närmare kunna utforska vilken plats 

mind-body-terapier har i den västerländska hälso- och sjukvården, och i sjuksköterskans 

arbete med prevention och livsstilsfrågor. 
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content 
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uppgav hinder som 
tidsbrist och för liten 
budget.  

Grad I 

Amita, S., 
Prabhakar, 
S., Manoj, I., 
Harminder, 
S., & Pavan, 
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Yoga-Nidra 
on blood 
glucose level 
in diabetic 
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dagar. 
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Student's 
t-test. 
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Yoga. Experimentet 
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avslappning/meditation, 
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98; 67 män, 31 
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gamla. 

Fasteblodsocker, 
Serumlipoprotein 

Student's 
t-test för 
parvisa 
jäm-
förelser. 

Fasteblodsockret var 
signifikant lägre vid 
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Förändringarna var 
mer markanta hos de 
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Mick, D. 
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Qigong: An 
innovative 
intervention 
for rural 
women at risk 
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Att fastställa 
relationen mellan 
Qigong och 
upplevelsen av hälsa 
samt effekten av 
qigong på valda 
laboratorievärden och 
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Kvantitativ. 
Kvasi-
experimentell, 
pre-post test 
design. 6 veckor.  

Qigong. Deltagarna 
deltog i qigongträning 2 
ggr/vecka under 
ledning av instruktör. 
Deltagarna fick även 
beskrivning av 
qigongövningarna med 
sig hem och 
uppmuntrades att utöva 
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65 år gamla. Bortfall 
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blodsocker,  

Pearson 
product 
moment 
corre-
lation. 
Övriga 
analys-
metoder 
ej 
angivna. 

Utifrån Leddy 
healthiness scale sågs 
förbättringar av 
upplevd 
hälsa/välmående. 
Enligt deltagarna var 
fördelarna med qigong 
att det bidrog till ökad 
energi, minskad 
stress, bättre förmåga 
till att befinna sig i 
nuet. Alla deltagarna 
hade viljan att fortsätta 
med qigong. Inga 
förbättringar av 
blodsockervärden eller 
blodtryck sågs. Dock 
fann man en oväntad 
ökning av LDL och 
minskning av  HDL 
dock ej statistiskt 
signifikant. Citat från 
en deltagare i studien: 
"I would have liked to 
see this continue and 
grow with the health 
care of tomorrow. It 
should be required for 
all doctors and nurses 
and patients. How can 
we understand the 
outer diseases without 
looking within." 

Grad II 
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Författare 
Årtal 
Titel Studiens syfte 

Design/ 
Varaktighet Intervention Antal delta gare (n) 

Studerad  
beroende variabel 

Analys 
metod Huvudresultat 

Vetensk
. 
kvalitet 

Gordon, L., 
Morrison, E. 
Y., 
McGrowder, 
D. A., Young, 
R., Garwood, 
D., Zamora, 
E., Alexander-
Lindo, R. L., 
Irving, R., & 
Perez Sanz, 
E. C. (2008c). 
Changes in 
clinical and 
metabolic 
parameters 
after exercise 
therapy in 
patients with 
type 2 
diabetes. 

Att studera effekten 
av Hatha Yoga 
respektive traditionell 
fysisk träning på 
kliniska och 
biokemiska 
parametrar hos 
patienter med typ 2-
diabetes. 

Kvantitativ. RCT.  
Hatha Yoga, 
traditionell fysisk 
träning och 
kontrollgrupp.  6 
mån.  
 

Yoga. Ett 
träningstillfälle i veckan 
i 24 veckor; 2 timmar 
per gång (20 min 
andning, 25 min 
uppvärmning, 60 min 
yogapositioner, 15 min 
avslappning). För 
gruppen med 
traditionell fysisk 
aktivitet 15 min 
uppvärmning, 30 min 
"aerobisk gång", 20 
min rörlighetsträning, 
20 min aerobisk dans, 
25 min lekar, 10 
minuters nedvarvning. 
Intensitet 70 % av 
maxpuls baserat på 
vilopuls och ålder. 
Instruktion att träna på 
en intensitet av 8-10 på 
Borgs skala. Instruktion 
att träna hemma 3-4 
timmar/vecka på 
samma intensitet.  

231 personer indelat i 
tre grupper om 77; 62 
kvinnor, 15 män i varje 
grupp.  
Inget bortfall. 

BMI, systoliskt blodtryck, 
diastoliskt blodtryck, 
blodglukos, HbA1c, 
mikroalbuminuri, 
serumkreatinin. 
Självrapporterad hypo- 
och hyperglykemi 

Tvåvägs 
varians-
analyser, 
Tukey 
HSD. 

Båda 
interventionsgrupperna 
uppvisade signifikanta 
minskningar gällande 
blodglukos, systoliskt 
och diastoliskt 
blodtryck under 
studiens gång. Båda 
interventionsgrupperna 
uppvisade signifikanta 
minskningar gällande 
HbA1c, BMI samt 
mikroalbuminuri 
gentemot 
kontrollgruppen. Inga 
förändringar sågs 
gällande 
serumkreatinin. 
Yogagruppen 
rapporterade 
signifikant färre 
incidenter med hypo- 
resp. hyperglykemi 
jämfört med gruppen 
som utövade 
traditionell fysisk 
träning. 

Grad I 
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Författare 
Årtal 
Titel Studiens syfte 

Design/ 
Varaktighet Intervention Antal delta gare (n) 

Studerad  
beroende variabel 

Analys 
metod Huvudresultat 

Vetensk
. 
kvalitet 

Gordon, L., 
Morrison, E. 
Y., 
McGrowder, 
D., Fraser 
Penas, Y., 
Martorell 
Zamorez, E., 
Garwood, D., 
Alexander-
Lindo, R., & 
Irving, R. 
(2008b). 
Effect of Yoga 
and 
Traditional 
Physical 
Exercise on 
Hormones 
and 
Percentage 
Insulin 
Binding 
Receptor in 
Patients with 
Type 2 
Diabetes. 

Att studera effekten 
av yoga respektive 
traditionell fysisk 
träning på 
seruminsulin, 
procentandel av 
insulinbindande 
receptor, 
internalisering av 
insulinreceptorkomple
x, T3, T4, TSH samt 
kortisol hos patienter 
med typ 2-diabetes. 

Kvantitativ. RCT. 
Yoga, traditionell 
fysisk träning, 
kontrollgrupp. 6 
månader.  
 

Yoga. Ett 
träningstillfälle i veckan 
i 24 veckor; 2 timmar 
per gång (20 min 
andning, 25 min 
uppvärmning, 60 min 
yogapositioner, 15 min 
avslappning). För 
gruppen med 
traditionell fysisk 
aktivitet 15 min 
uppvärmning, 30 min 
"aerobisk gång", 20 
min rörlighetsträning, 
20 min aerobisk dans, 
25 min lekar, 10 
minuters nedvarvning. 
Intensitet 70 % av 
maxpuls baserat på 
vilopuls och ålder. 
Instruktion att träna på 
en intensitet av 8-10 på 
Borgs skala. Instruktion 
att träna hemma 3-4 
timmar/vecka på 
samma intensitet. 

231 personer indelat i 
tre grupper om 77; 62 
kvinnor, 15 män i varje 
grupp.  
Inget bortfall. 

Fasteblodglukos, 
seruminsulin, 
procentandel 
insulinbindande 
receptor, internalisering 
av 
insulinreceptorkomplex, 
kortisol, T3, T4, TSH. 

Tvåvägs 
varians-
analyser, 
Tukey 
HSD. 

Båda 
interventionsgrupperna 
uppvisade signifikanta 
minskningar i 
fasteblodglukos efter 3 
respektive 6 månader 
jämfört med 
kontrollgruppen. Den 
grupp som tränade 
traditionellt visade en 
signifikant ökning av 
insulinbindande 
receptor efter 6 
månader gentemot 
kontrollgruppen. Inga 
skillnader sågs 
gällande 
internaliseringen av 
insulinreceptorkomplex
, kortisol, T3, T4 eller 
TSH. 

Grad I 
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Författare 
Årtal 
Titel Studiens syfte 

Design/ 
Varaktighet Intervention Antal delta gare (n) 

Studerad  
beroende variabel 

Analys 
metod Huvudresultat 

Vetensk
. 
kvalitet 

Gordon, L., 
Morrison, E., 
McGrowder, 
D., Young, R., 
Fraser, Y.., 
Zamora, E., 
Alexander-
Lindo, R., & 
Irving, R. 
(2008a). 
Effect of 
exercise 
therapy on 
lipid profile 
and oxidative 
stress 
indicators in 
patients with 
type 2 
diabetes. 

Att undersöka 
inverkan av hatha 
yoga samt 
konventionell fysisk 
träning på biokemiska 
faktorer, oxidativ 
stress och syrestatus 
hos patienter med typ 
2-diabetes. 

Prospektiv RCT. 
6 månader. 1 
grupp med 
yogaträning, 1 
grupp med fysisk 
aktivitet, en 
kontrollgrupp.  
 

Yoga. Ett 
träningstillfälle i veckan 
i 24 veckor; 2 timmar 
per gång (20 min 
andning, 25 min 
uppvärmning, 60 min 
yogapositioner, 15 min 
avslappning). För 
gruppen med 
traditionell fysisk 
aktivitet 15 min 
uppvärmning, 30 min 
"aerobisk gång", 20 
min rörlighetsträning, 
20 min aerobisk dans, 
25 min lekar, 10 
minuters nedvarvning. 
Intensitet 70 % av 
maxpuls baserat på 
vilopuls och ålder. 
Instruktion att träna på 
en intensitet av 8-10 på 
Borgs skala. Instruktion 
att träna hemma 3-4 
timmar/vecka på 
samma intensitet. 

231 personer indelat i 
tre grupper om 77; 62 
kvinnor, 15 män i varje 
grupp.  
Inget bortfall. 

Biokemiska: Lipidprofil -
serum TC, Triglycerider, 
HDL, LDL, VLDL, 
Blodglykos. Oxidativ 
stress: MDA, PLA2, 
POX. Antioxidantstatus: 
SOD, catalase aktivitet. 

Tvåvägs 
varians-
analys, 
Tukey's 
test  

 Hatha-yogagruppen 
och den konventionella 
träningsgruppen hade 
båda signifikant 
minskning av 
fasteblodsocker vid 3- 
samt 6 månader av 
träning. Signifikant 
minskning av serum 
TC och signifikant 
skillnad i koncentration 
av MDA-lipid sågs i 
båda dessa grupper 
vid 6 månader. 
Koncentration av 
VLDL i 
interventionsgrupperna 
skiljde sig signifikant 
mellan första och sista 
mätningen. Ingen 
signifikant skillnad av 
PLA2 och catalase 
efter 6 månader. 
Alltså: effekter på 
blodsockervärden, 
lipidprofil, oxidativ 
stress och 
antioxidantstatus.  

Grad I 
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Författare 
Årtal 
Titel Studiens syfte 

Design/ 
Varaktighet Intervention Antal delta gare (n) 

Studerad  
beroende variabel 

Analys 
metod Huvudresultat 

Vetensk
. 
kvalitet 

Hung, J-W., 
Liou, C-W., 
Wang, P-W., 
Yeh, S-H., 
Lin, L-W., Lo, 
S-K., & Tsai, 
F-M. (2009). 
Effect of 12-
week tai chi 
chuan 
exercise on 
peripheral 
nerve 
modulation in 
patients with 
type diabetes 
mellitus. 

Att undersöka 
effekten av motion i 
form av tai chi chuan 
på perifer 
nervmodulation hos 
patienter med typ 2-
diabetes. 

Kvantitativ. 
Jämförande 
studie. 12 
veckors 
intervention.  

Tai Chi. En timma 3 
gånger i veckan under 
12 veckor (10 min 
uppvärmning, 40 min 
tai chi, 10 min 
nedvarvning). Upplevd 
intensitet 11-13 på 
Borgs skala. 
Medelpeakhjärtfrekven
s under träning 55,3% 
(41-77%) av personlig 
maxfrekvens. 

60; Personer med 
diabetes (n = 28) 
gentemot  friska 
kontroller (n=32) 

kvarstod efter bortfall 
på 3 pers i 

diabetesgruppen och 
2 pers i 

kontrollgruppen. 56% 
kvinnor och 44% män 

i diabetesgruppen, 
50% kvinnor, 50% 

män i kontrollgruppen. 
Medelålder på 

deltagarna  58,1 år. 

Fasteblodglukos, 
insulinresistensindex. 
Nervledningsparametrar; 
distal latens, motorisk 
respektive sensorisk 
nervledningshastighet 
samt amplituden av 
motorisk respektive 
sensorisk respons. 

Varians-
analyser. 

Gruppen med diabetes 
uppvisade signifikant 
större sänkning av 
fasteblodglukos 
jämfört med den friska 
gruppen efter 12 
veckors Tai Chi. Den 
friska gruppen hade 
högre 
nervledningshastighet
er vid baslinjemätning 
och förbättrades inte. 
Däremot uppvisade 
diabetesgruppen 
signifikanta ökningar 
av 
nervledningshastighet
er. Inga signifikanta 
ökningar kunde ses 
vad gäller distal latens 
eller amplitud av 
responser. 

Grad I 

Kyizom, T., 
Singh, S., 
Singh, K.P., 
Tandon, O.P., 
& Kumar, R. 
(2008). Effect 
of pranayama 
& yoga-asana 
on cognitive 
brain 
functions in 
type 2 
diabetes-P3 
event related 
evoked 
potential 
(ERP) 

Att utforska hur vida 
pranayama och yoga-
asana förbättrar 
kognitionen hos 
patienter med typ 2-
diabetes, genom att 
använda 
elektrofysiologitestet 
Evoked potential som 
mätinstrument. 

Kvantitativ. 
Kontrollgrupp. 45 
dagar.  

Yoga. 
Interventionsgruppen 
fick lära sig 
andningstekniker och 
yogaställningar. De 
första 5 dagarna av 
studien utövades yoga 
varje dag, för att sedan 
gå över till ett 
träningstillfälle per 
vecka. 

60;  30  pers i 
interventionsgrp, 30 

pers  i kontrollgrp.  
Män och kvinnor; 35-

60 år. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Blodglukos, N2, P3. Varians-
analys, 
Tukey's 
test.  

Blodsockerhalten 
sjönk signifikant i 
yogagruppen efter 45 
dagars träning. 
Förbättring sågs även 
på markörerna N2 och 
P3 (som mäter 
kognitiva processer i 
hjärnan) hos 
interventionsgruppen.  

Grad I 
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Författare 
Årtal 
Titel Studiens syfte 

Design/ 
Varaktighet Intervention Antal delta gare (n) 

Studerad  
beroende variabel 

Analys 
metod Huvudresultat 

Vetensk
. 
kvalitet 

Lam, P., 
Dennis, S. M., 
& Diamond, 
T. H. (2008). 
Improving 
glycaemic 
and BP 
control in type 
2 diabetes. 
The 
effectiveness 
of tai chi. 

Att undersöka 
effekten av tai chi på 
HbA1c, blodtryck och 
hälsostatus hos 
vuxna med typ 2-
diabetes. 

Kvantitativ. RCT. 
6 månader.  

Tai Chi. En timma tai 
chi 2 gånger/vecka 
under 3 månader, 
därefter en timma i 
veckan under tre 
månader. Ej angiven 
intensitet. "Tai chi for 
diabetes"-programmet. 

53 totalt; 28 i tai chi-
grp, 25 i kontrollgrp. 
Medelålder 63,2 år, 

46% kvinnor. Bortfall 
10 personer, varav 7 i 

tai chi-gruppen. 

Fasteblodglukos, 
HbA1c, insulinresistens, 
totalkolesterol, 
triglycerider, längd, vikt, 
blodtryck, midje- och 
höftmått, vilopuls, 
balans, gångtest. 
Hälsostatus (SF-36). 

T-test. Tai chi-gruppen 
uppvisade en 
signifikant minskning i 
HbA1c, totalkolesterol 
och tre parametrar av 
SF-36-formuläret vid 
studiens slut jämfört 
med 
baslinjemätningen. Det 
fanns dock inga 
signifikanta skillnader 
mellan grupperna. 

Grad II 
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Författare 
Årtal 
Titel Studiens syfte 

Design/ 
Varaktighet Intervention Antal delta gare (n) 

Studerad  
beroende variabel 

Analys 
metod Huvudresultat 

Vetensk
. 
kvalitet 

Liu, X., Miller, 
Y D., Burton, 
N W., & 
Brown W J. 
(2008). A 
preliminary 
study of the 
effects of tai 
chi and 
qigong 
medical 
exercise on 
indicators of 
metabolic 
syndrome, 
glycaemic 
control, 
health-related 
quality of life, 
and 
psychological 
health in 
adults with 
elevated 
blood 
glucose. 

Att utforska 
möjligheten, 
acceptansen och 
effekten av ett Tai 
Chi- och 
Qigongprogram för 
vuxna med höga 
blodsockervärden. 

Kvantitativ. 
Pilotstudie. 
Single-group 
pre-post trial. 12 
veckor. 

Tai Chi/Qigong. 
Deltagarna deltog i 3 
Tai chi/qigongklasser 
per vecka. Deltagarna 
uppmuntrades även att 
praktisera hemma.  

11; 3 män, 8 kvinnor, 
ålder 42-65 år. Inget 

bortfall. 

Indikatorer för metabola 
syndrom: (BMI, 
midjeomfång, blodtryck, 
fasteblodsocker, 
triglycerider, HDL-
kolesterol) 
Glykoskontroll: (HbA1c, 
fasteinsulin, 
insulinresistens) samt 
hälsorelaterad 
livskvalitet, stress och 
depressiva symtom.   

T-test för 
parvisa 
jämfö-
relser, 
McNe-
mar's 
Chi-2-
test.  

Deltagarna 
rapporterade både 
fysiologiska och 
psykologiska fördelar 
med programmet. 
Upplevda fysiska 
fördelar inkluderade 
förbättrad energi, 
fysiskt välmående, 
sömn, blåsfunktion, 
smidighet och 
uthållighet, 
blodcirkulation i ben, 
andning, 
muskelspänst, ett 
minskat behov av 
andra terapier och 
minskat matbegär. 
Psykologiska fördelar 
var bättre humör, 
självkänsla och 
självförtroende, mindre 
stress, ökad 
träningsmotivation, 
familjeharmoni och 
positiv förändring av 
livsperspektiv. Alla 
deltagare uppgav att 
de ville fortsätta med 
Qigong/Tai chi minst 
en gång/vecka. 
Signifikant förbättring 
sågs vid BMI, 
midjeomfång, 
systoliskt- och 
diastoliskt blodtryck, 
HbA1c, insulin och 
insulinresistens. Inga 
signifikanta skillnader 

Grad II 
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Författare 
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Varaktighet Intervention Antal delta gare (n) 

Studerad  
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Analys 
metod Huvudresultat 

Vetensk
. 
kvalitet 

sågs vid 
fasteblodsocker, 
triglycerider och HDL-
kolesterol. Signifikanta 
förbättringar av 
generell hälsa, metal 
hälsa och vitalitet. 
Signifikant förbättring 
av upplevd stress och 
depressiva symtom.   
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Författare 
Årtal 
Titel Studiens syfte 

Design/ 
Varaktighet Intervention Antal delta gare (n) 

Studerad  
beroende variabel 

Analys 
metod Huvudresultat 

Vetensk
. 
kvalitet 

Skoro-
Kondza, L., 
See Tai, 
Sharon., 
Gadelrab, R., 
Drincevic, D., 
& 
Greenhalgh, 
T. (2009). 
Community 
based yoga 
classes for 
type 2 
diabetes: an 
exploratory 
randomized 
controlled 
trial. 

Att undersöka 
möjligheten att 
genomföra 
randomiserade 
studier av yoga, med 
fokus på metodik i 
rekrytering, metodik i 
utförandet av 
interventionen (när, 
var och hur ofta yoga 
skall erbjudas), typ av 
yoga som skulle 
kunna vara 
ändamålsenlig och 
accepteras av 
deltagarna, hur 
närvaro och 
acceptans skall 
maximeras, kvalitativa 
upplevelser hos 
deltagare och 
terapeuter, 
tillämpligheten av 
beroendevariabler, 
samt effektstorlek. 

 Kvantitativ och 
kvalitativ RCT. 
Explorativ. 
Djupgående 
utvärdering. 
Intervention 12 
veckor. Hela 
studien 6 
månader. 

Yoga. 2 pass i veckan 
om vardera 90 minuter 
i 12 veckor. Fokus på 
andning och 
avslappning, innehöll 
också varsam 
stretching och 
yogapositioner. Både 
kontroll- och 
interventionsgrupp fick 
information rörande 
hälsosam livsstil vid 
diabetes och 
uppmuntrades till fysisk 
aktivitet. Erhöll 
kassettband med 
yogainstruktioner.  

59; 29 pers i yogagrp, 
30 pers i kontrollgrp. 
23 män, 36 kvinnor. 

Medelålder 60 år. 

I första hand: HbA1c. I 
andra hand: närvaro, 
vikt, midjeomfång, 
lipidnivå, blodtryck, risk 
för hjärt- och 
kärlsjukdom, 
diabetesrelaterad 
livskvalitet och self-
efficacy.  

Paired 
sample t-
test, co-
varians-
analys 
samt 
constant 
compara-
tive 
method 
(groun-
ded 
theory)  

I resultatet framkom 
det att ingen utav 
deltagarna gjorde 
övningarna 
regelbundet hemma. 
Yogalärarna kände att 
de flesta utav 
deltagarna var 
olämpade för 
"standardyoga" p.g.a. 
begränsad 
rörelseförmåga och 
kondition samt 
bristande 
självförtroende. HbA1c 
sjönk något i 
interventionsgruppen 
men var inte signifikant 
och inte heller 
bestående efter 6 
månader. Ingen annan 
signifikant skillnad 
sågs heller bland de 
andra undersökta 
variablerna.   

Grad I 
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Analys 
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Song, R., 
Ahn, S., 
Roberts, B. 
L., Ok Lee, 
E., & Hern 
Ahn, Y. 
(2009). 
Adhering to a 
T'ai Chi 
Program to 
improve 
Glucose 
Control and 
Quality of Life 
for Individuals 
with Type 2 
Diabetes. 

Att studera effekterna 
av graden av 
deltagande i en 6-
månaders Tai Chi-
intervention på 
glukoskontroll, 
egenvårdsaktiviteter 
gällande diabetes 
samt livskvalité hos 
individer med typ 2-
diabetes. 

Kvantitativ. Post-
hoc-analys av 
resultaten från 
en 
kvasiexperiment
ell studie. 6 
månader. 

Tai Chi. En timma två 
gånger i veckan under 
6 veckor. Uppmaning 
att träna hemma 20 
min minst tre 
gånger/vecka för att nå 
upp till rekommenderad 
träningsdos. Intensitet 
3-5 METs. 

62; 31 pers i vardera 
interventionsgrp resp 

kontrollgrp. 50 st 
kvinnor, 12 st män. 

Medelålder 64 år.  

Fasteblodglukos, 
HbA1c, 
egenvårdsaktiviteter 
gällande diabetes (The 
Diabetes Self-Efficacy 
Scale), livskvalité (36-
item Short Form Health 
Survey version 2). 

Varians-
analys. 

Gruppen som närvarat 
mer än 80 % utförde 
signifikant fler 
egenvårdsaktiviteter 
efter 6 månader än 
gruppen som närvarat 
mindre än 80 %. Den 
närvarande gruppen 
uppvisade också 
signifikanta 
minskningar i 
fasteblodglukos och 
HbA1c än den icke 
närvarande gruppen. 
Dessa skillnader 
kvarstod efter att man 
kontrollerat för grad av 
egenvårdsaktiviteter. 
Den närvarande 
gruppen uppvisade 
också signifikant ökad 
livskvalité gällande 
delkomponenterna 
social funktion, mental 
hälsa, vitalitet samt 
hela blocket rörande 
mental hälsa jämfört 
med den icke 
närvarande gruppen. 
Efter att ha kontrollerat 
för grad av 
egenvårdsaktiviteter 
kvarstod skillnaderna 
utom för 
delkomponenten 
mental hälsa. 

Grad I 
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Tsang, T., 
Orr, R., Lam, 
P., Comino, 
E. J., & 
Fiatarone 
Singh, M. 
(2007). Health 
benefits of Tai 
Chi for older 
patients with 
type 2 
diabetes: The 
"Move It for 
Diabetes 
Study" - A 
randomized 
controlled 
trial. 

Att studera 
effektiviteten hos ett 
program ("Tai Chi mot 
diabetes") avseende 
rörlighet, fysisk 
funktion samt 
hälsorelaterad 
livskvalité hos äldre 
med typ 2-diabetes. 

Kvantitativ. RCT. 
"Tai Chi mot 
diabetes" 
gentemot 
"låtsasmotion". 
16 veckor.  

Tai Chi. En timma tai 
chi 2 gånger/vecka 
under 16 veckor (10 
min uppvärmning, 45 
min träning, 5 min 
nedvarvning). 
"Låtsasmotions"-grupp 
1 timmas i huvudsak 
sittande övningar, 
tidigare bevisat 
ineffektiva på fysiska 
och psykiska 
parametrar. 
Ansträngningsgrad på 
Borgs skala i tai 
chigruppen i medeltal 
11 +/- 2, i 
"låtsasmotions"-
gruppen 10 +/- 3 (ns). 
Medelhjärtfrekvens i tai 
chi-gruppen 83,3 slag 
per minut +/- 13,7, i 
"låtsasmotions"-
gruppen 81,0 +/- 11,8 
(ns). 

38; 18 st i 
interventionsgrp, 20 i 

kontrollgrp. Kvinnor 
78.9%, män 21.1%. 
Medelålder 65 år. 1 
bortfall i kontrollgrp. 
76% av deltagarna 

medverkade > 80% av 
klasserna 

Gånghastighet, 
muskelstyrka, 
muskeluthållighet samt 
muskelkraft, statisk och 
dynamisk balans, 
kognitiv funktion, 
vanemässig fysisk 
aktivitet, hälsorelaterad 
livskvalité, attityd mot 
diabetes, hälsostatus. 

Chi-2-
tester, 
varians-
analys, 
covarians
-analys. 

Båda grupperna 
uppvisade signifikanta 
förbättringar gällande 
maximal 
gånghastighet och 
statiskt och dynamiskt 
balansindex efter att 
ha genomfört 
respektive program. 
Inga skillnader sågs 
mellan grupperna. 
Inga skillnader i andra 
beroendevariablar 
sågs. 

Grad I 
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Tsang, T., 
Orr, R., Lam, 
P., Comino, 
E. J., & 
Fiatarone 
Singh, M. 
(2008). 
Effects of Tai 
Chi on 
glucose 
homeostasis 
and insulin 
sensitivity in 
older adults 
with type 2 
diabetes: a 
randomized 
double-blind 
sham-
exercise-
controlled 
trial. 

Att undersöka 
effekten av 
programmet "Tai Chi 
mot diabetes" på 
glukoshomeostas och 
insulinresistans hos 
äldre vuxna med 
diabetes. 

Kvantitativ. 
Dubbel-blind 
RCT. "Tai Chi 
mot diabetes" 
respektive 
"låtsasmotion". 
16 veckor. 

Tai Chi. En timma tai 
chi 2 gånger/vecka 
under 16 veckor (10 
min uppvärmning, 45 
min träning, 5 min 
nedvarvning). 
"Låtsasmotions"-grupp 
1 timmas i huvudsak 
sittande övningar, 
tidigare bevisat 
ineffektiva på fysiska 
och psykiska 
parametrar. 
Ansträngningsgrad på 
Borgs skala i tai 
chigruppen i medeltal 
11 +/- 2, i 
"låtsasmotions"-
gruppen 10 +/- 3 (ns). 
Medelhjärtfrekvens i tai 
chi-gruppen 83,3 slag 
per minut +/- 13,7, i 
"låtsasmotions"-
gruppen 81,0 +/- 11,8 
(ns). 

38; 18 st i 
interventionsgrp, 20 i 

kontrollgrp. Kvinnor 
78.9%, män 21.1%. 
Medelålder 65 år. 1 
bortfall i kontrollgrp. 
76% av deltagarna 

medverkade > 80% av 
klasserna.  

HbA1c, insulinresistens. T-test, 
chi-2-
test, 
varians-
analyser, 
co-
varians-
analyser. 
Linjär 
regres-
sion, 
Spear-
man's 
korrela-
tioner. 

Inga effekter gällande 
insulinresistens eller 
HbA1c sågs i någon 
av grupperna. 
Minskning i HbA1c 
korrelerade med 
minskning av mängd 
kroppsfett, och 
förbättring av 
insulinresistens 
korrelerade med 
minskad mängd 
kroppsfet, minskad 
central fetma samt 
ökad fettfri massa. 

Grad I 
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Yang, K., 
Bernardo, L., 
Sereika, S., 
Conroy, M., 
Balk, J., & 
Burke, L. 
(2009). 
Utilization of 
3-month yoga 
program for 
adults at high 
risk for type 2 
diabetes: a 
pilot study. 

Att utforska 
möjligheten att 
genomföra ett 12 
veckors yoga-
program för vuxna 
med hög risk att 
drabbas av typ 2-
diabetes och att 
undersöka om yoga 
förbättrar blodtryck, 
lipid- och 
blodglykosvärden, vikt 
samt "exercise self-
efficacy".  

Kvantitativ. RCT.      
3 månader 

Yoga. 
Yogaprogrammet 
bestod av olika 
yogaställningar och 
andningstekniker. 
Deltagarna fick även en 
DVD med 
yogainstruktioner och 
uppmuntrades att yoga 
hemma. Yogaklasser 
hölls 2 ggr/vecka. 
Deltagarna i 
kontrollgruppen fick 
hälsoinformation via e-
mail, bestående an 
dietförslag och 
träningsråd.  

23; 12 pers i 
interventionsgrp, 11 
pers i kontrollgrp. 21 

kvinnor, 2 män. 
Medelålder 51.7 år. 2 

bortfall av 
ursprungligen 25 
pers(1 i vardera 

intervention/kontrollgr
p).  

Vikt, blodtryck, insulin, 
triglycerider, lipidvärde, 
blodglykos, self-efficacy, 
(tillfredställelse) 

Mann-
Whitney 
U-test, 
Spear-
man's 
corre-
lations, 
Cohen's 
d.  

 Jämfört med 
kontrollgruppen fann 
man i yogagruppen 
förbättringar vad gäller 
vikt, blodtryck, insulin- 
och kolesterolvärden 
och exercise self-
efficacy. 
Blodglykosvärdena 
visade dock små eller 
inga förändringar. 
Deltagarnas tilltro till 
yogaträning och att 
rekommendera det till 
en vän men hög risk 
för typ 2-diabetes 
ökade. Deltagarna 
uppgav att de var 
mycket nöjda med 
programmet och att 
det bidragit till ökad 
styrka, flexibilitet och 
balans.    

Grad I 

Yeh, S-H., 
Chuang, H., 
Lin, L-W., 
Hsiao, C-Y., 
Wang, P-W., 
Liu, R-T., & 
Yang K. D. 
(2008). 
Regular Tai 
Chi Chuan 
exercise 
improves T 
cell helper 
function of 
patients with 
type 2 

Att undersöka 
huruvida 12-veckors 
Tai Chi Chuan-träning 
förbättrar 
immunförsvaret hos 
patienter med typ 2-
diabetes. 

Kvantitativ. Fall-
kontroll-studie. 
12 veckor.  

Tai Chi. En timma tai 
chi 3 gånger/vecka 
under 12 veckor (10 
min uppvärmning, 40 
min träning, 10 min 
nedvarvning). Fick 
videoband med 
övningarna, ej 
redovisat om de 
tränade hemma. 

60; 30 i 
interventionsgrp, 30 

kontroller. 26 män, 34 
kvinnor. Medelålder  

54,6 år. 4 bortfall. 

Fasteblodglukos, 
HbA1c, 
immunförsvarsparametr
ar. 

Chi-2-
tester, t-
tester. 

Personerna med 
diabetes uppvisade en 
signifikant minskning 
av HbA1c efter 
deltagande i studien. 
Vissa parametrar hos 
immunförsvaret 
uppvisade en 
förbättring hos samma 
grupp.  

Grad II 
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diabetes 
mellitus with 
an increase in 
T-bet 
transcription 
factor and IL-
12 production. 

 


