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Abstrakt 
Nyckelord: Diabetes Mellitus Typ 2, Livsstilsintervention, Egenvård,  

 

Introduktion: Diabetes Typ 2 är ett världsomfattande hälsoproblem. Sjukdomen är ärftlig 
men beror till största del på levnadsvanor. Livstilen påverkar allvarlighetsgraden av 
sjukdomen. Denna rapport fokuserar uteslutande på typ 2-diabetes mellitus (T2DM). Hur väl 
egenvården fungerar påverkar prognosen hos personer med T2DM. Syfte: Syftet är att genom 
en litteraturöversikt belysa hur livsstilsintervention påverkar personer med T2DM. Metod: 
Denna literaturöversikt baseras på 13 vetenskapliga artiklar med kvantitativ, kvalitativ och 
mixad ansats. Resultat: Resultatet visade att motiverande samtal och gruppdiskussioner var 
ett effektivt sätt att höja motivation och kunskapsnivån hos personer med T2DM. Kost och 
träningsinterventioner hade sin främsta styrka i att signifikant förbättra fysiologiska aspekter 
som t.ex. HbA1c och midjemått, men även psykologiska förbättringar kunde ses, som 
minskad oro för kardiovaskulära sjukdomar. Tekniska hjälpmedel för egenvård 
åskådliggjorde sambandet mellan levnadsvanor och glykemisk kontroll. Diskussion: Vi anser 
att det inte finns ett överlägset alternativ av interventionerna, vi vill belysa vikten av stegvis 
förändring, med början på en intervention för att öka motivationen. Det är viktigt att 
interventionen känns meningsfull för individen. Slutsats: Det kan i verkligheten vara svårt att 
uppnå en helt individbaserad vård, vi anser med detta i åtanke att motiverande samtal är den 
bästa standardiserade lösningen.  
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1. Bakgrund 
Typ 2-diabetes mellitus är ett växande problem i Sverige såväl som i resten av västvärlden 

(Ericson 2008, s. 515- 521). Sjukdomen är ärftlig men beror till största del på levnadsvanor 

och graden av fysisk aktivitet, stress, kost och kroppsvikt spelar en avgörande roll i ett 

eventuellt insjuknande (Ericson 2008, s. 515- 521).  Dessa faktorer påverkar även hur 

allvarliga sjukdomens symtom blir och hur stor inverkan de får på personens vardag (Ericson, 

s. 515-521). Det finns två huvudtyper av diabetes, typ 1 och typ 2, denna rapport fokuserar 

uteslutande på typ 2-diabetes mellitus (T2DM). 

 

1.1 Egenvård 
De Ridder, Greenen, Kuijer, Van Middendrop (2008) beskriver att egenvård är en faktor som 

påverkar prognosen hos personer med T2DM, en fungerande egenvård leder till en reducering 

i symtom och komplikationer. När Kirkevold (2000, s. 149-151) beskriver Orems 

egenvårdsteori definieras egenvård som utförande av en handling, som vittnar om insikt i 

handlingens uppskattade betydelse eller faktiska nödvändighet, egenvård leder till ökad eller 

bibehållen personlig funktion och en eventuell utveckling som människa. Egenvården 

karakteriseras också av att personen intar näringsriktig mat på fasta tider, att balans finns 

mellan aktivitet och vila och mellan ensamhet och social interaktion. Om personen är sjuk så 

inbegriper egenvården en förmåga att modifiera sin självbild genom att acceptera sin sjukdom 

och förändra sin livsstil, förmågan till att ta till sig rehabiliterande åtgärder är också 

nödvändigt för att upprätthålla en god egenvård. Vidare beskriver Kirkevold (2000, s. 152-

153) att egenvården är beroende av individens mentala, psykologiska och fysiska egenskaper 

och förmågan att bemöta problemen varierar efter individens ålder, hälsotillstånd, kunskaper 

och utbildning, livserfarenhet, kulturmönster och resurser. När nödvändiga färdigheter som 

kunskap, motivation, mentala och praktiska färdigheter finns, skapas möjligheter för en 

individ att tolka sitt egenvårdsbehov och i förlängningen planera sin egenvård (Kirkevold, 

2000, s. 152-153). När dessa färdigheter inte finns tillgängliga uppstår en brist på egenvård, 

vilket då kräver hjälp från anhöriga eller professionell hjälp från hälso- och sjukvården. 

Sjuksköterskor använder sig av olika hjälpmetoder, antingen genom att vägleda, skapa en 

utvecklande miljö eller genom att undervisa. Genom kommunikationen mellan sjuksköterska 

och patient skapas åtgärder, åtgärder som strukturerar omvårdnadssituationerna genom att 
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rollerna klargörs. Genom omvårdnaden ska patientens förmåga att utöva egenvård stärkas och 

den syftar till att uppnå eller upprätthålla välbefinnande (Kirkevold, 2000, s. 153-156). 

 

I de nationella riktlinjerna för diabetesvård finns anvisningar för att förebygga komplikationer 

av T2DM, de innefattar en rad olika behandlingsformer som t.ex., läkemedels behandling, 

rökstopp, fysisk aktivitet, utbildning och motiverande samtal. I socialstyrelsens riktlinjer 

beskrivs egenvård för personer med T2DM som ett samspel mellan vårdpersonal och 

personen med T2DM, där målet är ett samarbete som leder till kontroll över sjukdomen och 

ökat ansvarstagande för egenvårdsåtgärder så som kost, motion och glykemisk kontroll. 

Vårdpersonalen ska enligt riktlinjerna bestå av: en diabetessjuksköterska, som tillsammans 

med diabetesansvarig läkare spelar en central roll i teamet. Även dietist, fotvårdsterapeut, 

kurator och sjukgymnast kan ingå i teamet. Målbilden är att personen med T2DM och teamet 

tillsammans utarbetar ett mål med behandlingen för att uppnå en god egenvård. Målet baseras 

på livskvalitet och risken för komplikationer (Socialstyrelsen, 2010). 

Barriärer för att en livsstilsförändring ska äga rum kan vara av olika karaktär och av olika stor 

betydelse för individen. Dessa faktorer kan delas in i interna och externa. Exempel på interna 

faktorer kan vara: Rädslan för resultatet vid blodsockerövervakning, bristande självkontroll 

när det kommer till matvanor, glömskhet, dåliga rutiner och en självuppfattad brist på kontroll 

över sjukdomen. Yttre faktorer som kan påverka egenvårdsförmågan kan till exempel vara: 

Bristande familjestöd, negativa sociala influenser eller undermålig kunskap i och med 

bristande information från vårdgivaren. Tillsammans utgör interna och externa faktorer 

möjliga barriärer för att personer med T2DM ska bedriva en god egenvård. (Chlebowy, Hood 

& LaJoie, 2010). Audulv, Asplund, Norbergh (2010) beskriver olika barriärer till egenvård, 

exempelvis, en förändring av livsstilen i hemmet är möjlig att uppnå, men när 

livsstilsförändringen även sätts på prov i andra situationer, där personens närstående har en 

annan livsstil, så är det lätt att falla in i gamla vanor. Även medicinsk behandling kan ligga till 

grund för en barriär, det vill säga att det finns en övertro på medicineringen hos den drabbade 

individen, att läkemedelsbehandlingen i sig löser alla problem och att en livsstilsförändring 

inte då uppfattas som nödvändig. 

 

Även self-efficacy är en faktor som påverkar egenvården och i förlängningen livskvaliteten. 

Genom att förbättra en persons self-efficacy, skapas förutsättningar för att genomföra en 
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beteendeförändring (Marks, Allegrante & Lorig, 2005). Self-efficacy innebär en persons tro 

på sin egen förmåga att förändra ett beteende, ett beteende som kan leda till en bättre hälsa 

(Lorig et al. 2005). Om Self-efficacy inte uppnås, det vill säga att en persons tro på sin egen 

förmåga sviktar så finns risken att personen inte tar sig an beteendeförändringar och 

verktygen för att bemästra symtom, depressioner och ångest saknas, således kvarstår en sämre 

livskvalité (Lorig et al. 2005). 

För att förbättra en persons egenvård kan samtalsmetodiken motiverande samtal användas. 

Det kan påverka egenvårdsförmågan genom att med öppna frågor uppmuntra personer med 

T2DM till att ta ansvar för sin egenvård. Motiverande samtal syftar till att deltagarna själva 

ska känna ansvar för sin livsstilsförändring och allmänna hälsa. Det är också betydelsefullt att 

de känner sig uppmärksammade, genom att låta individen själv formulera och lyfta fram det 

som känns viktigt så får de en aktiv roll i samtalet. Denna metod är också ett bra sätt för att ta 

till vara på de kunskaper som interventiondeltagarna redan besitter. Genom detta skapas 

utrymme för intervjuaren att tillsammans med deltagaren komma fram till strategier för 

förändring och tillsammans sätta upp mål för egenvården (Dellasega, Anel-Tiangco, Gabbay., 

2011). 

1.2 Problemformulering 
 

För att personer med T2DM ska reducera komplikationer och symtom, samt höja 

livskvaliteten så beskrivs i tidigare forskning att livsstilsinterventioner är fördelaktigt för att 

förbättra förutsättningarna hos personer med T2DM (Shi, Ostwald och Wang 2009; Andrews 

et al, 2011). Dessa interventioner är av olika karaktär och används för att lägga grunden till en 

beteendeförändring, det vill säga att främja hälsa och lindra lidande. Interventionerna kan vara 

med inriktning mot träning, kost, self-efficacy eller kunskap, antingen var för sig eller 

tillsammans. Vetskapen om att människans levnadssätt påverkar såväl insjuknande i T2DM 

som hur stor inverkan sjukdomen får i vardagen gör att det känns angeläget att ta reda på mer 

om möjliga interventioner, vilka interventioner som finns tillgängliga, vilken effekt det ger 

samt hur sjuksköterskan deltar i detta arbete. 

2. Syfte  
Syftet var att genom en litteraturöversikt belysa hur livsstilsinterventioner påverkar personer 

med T2DM. 
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3. Metod 
Metoden litteraturöversikt har använts. Genom litteraturöversikten skapas en möjlighet att få 

en översikt av aktuell forskning inom det valda området och utifrån det belysa likheter och 

skillnader i det aktuella området. Sökning av vetenskapliga artiklar inom området har 

genomförts, artiklarna har granskats och utifrån det har ett resultat sammanställts (jfr Friberg, 

2006, s.115-123). 

 3.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen har genomförts i form av sökningar i databaserna Pubmed, Cinahl. 

PsycInfo Sökorden som använts är: Diabetes Mellitus Type 2, Self management, Self care, 

Lifestyle changes, Clinical trials, Intervention och Randomised controlled trial. Major mesh 

har använts på Diabetes Mellitus, Type 2 och self care. Dessa sökord finns att återfinna 

tillsammans med träffresultat, gjorda begränsningar samt ytterligare specificeringar i tabell 1. 

3.2 Inklusionskriterier 
För att vår litteraturöversikt ska innehålla så aktuell fakta som möjligt så har vi valt att 

inkludera studier som är gjorda de senaste fem åren, det vill säga 2008-2013. Både 

kvantitativa och kvalitativa studier har inkluderats. Interventionsstudier med fokus på fysisk 

aktivitet, utbildning, kost eller studier med liknande livsstilsinterventioner som fokuserar på 

en ökning i Self-efficacy och egenvård har inkluderats. Studier som enbart fokuserar på en 

enskild faktor har inte föranlett en exkludering. Andra inklusionskriterier har varit Full text 

samt att studier ska vara skrivna på engelska.  

3.3 Exklusionskriterier 

Det som inte har fallit inom ramen för inklusionskriterierna har exkluderats. Reviews, studie 

protokoll, och meta analyser har exkluderats. Studier som innefattar deltagare med T2DM 

tillsammans andra sjukdomar har exkluderats samt studier som beskriver T1DM har också 

exkluderats.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 

 Sökord Cinahl via 

EBSCO 

Pubmed PsycInfo Inkluderade/granskade 
artiklar 

1 Self 
management 

15687 116840 33929 0/0 

2 Self 
care(Major 
mesh) 

21528 15834 10655 0/0 

3 Lifestyle 
changes 

3730 13281 14997 0/0 

4 1 OR 2 OR 3 35440 15834 13252 0/0 
5 Diabetes 

melitus, type 
2 (major 
mesh) 

15789 58892 425 0/0 

6 4 AND 5 1815 3410 79 0/0 
7 Clinical trials 97978 956344 58064 0/0 
8 Intervention 87775 305425 231424 0/0 
9 Randomised 

controlled 
trial 

7626 4237640 18289 0/0 

10 7 OR 8 OR 9 174078 1198049 276786 0/0 
11 6 AND 10 52 121 42 13/27 
 

3.4 Urval och granskning 
För översikt av inkluderade artiklar se bilaga 1, tabell 2.  

För att säkerställa att en hög standard av valda artiklar uppnås krävs ett urval, där mindre bra 

artiklar, eller artiklar som inte stämmer överens med syftet exkluderas och där studier med 

hög kvalitet alternativt stämmer överens med syftet inkluderas (Friberg, 2006, s. 115-125). 

Tillvägagångssättet för att ta fram de artiklar som granskades var att först läsa titlar, därefter 

abstrakt, om därefter artiklarna ansågs svara mot litteraturöversiktens syfte lästes artiklarna i 

sin helhet. 27 artiklar har lästs i sin helhet och granskats, 13 av dessa har inkluderats. Vi har 

genom vår granskning exkluderat studier med otydligt syfte eller problemformulering, även 

studier med otydlig metod och bristfälligt resultat har exkluderats. Granskningen har 

genomförts efter en granskningsmall inspirerad av Hellzén, Johanson och Pejlert. Studier som 

har inkluderats har utifrån mallen och en subjektiv bedömning av helheten uppnått medel eller 

högnivå där en tydlig röd tråd från syfte till diskussion, alternativt en problemformulering och 

ett resultat som överensstämmer med vårt syfte finns.  
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För översikt av inkluderade artiklar se bilaga 1, tabell 2.  

3.5 Analys 
För att lägga en grund till en resultatdel i en litteraturöversikt krävs en analys, där likheter och 

skillnader mellan studier analyseras (Friberg, 2006, s.115-125). Denna litteraturöversikt har 

sin grund i 13 vetenskapliga artiklar och vi har valt att fokusera på likheter och skillnader i 

studiernas metod och resultat. Kvalitativa och kvantitativa studiers resultat uttrycker sig på 

olika sätt och det går inte att göra en jämförelse av dessa (Friberg, 2006, s.115-125). Vår 

litteraturöversikt innehåller både kvantitativa och kvalitativa studier. Dessa har initialt 

jämförts med varandra inom sin egen genre och genom att läsa artiklarna flera gånger har 

likheter och skillnader utkristalliserats. Utifrån dessa likheter och skillnader har en vidare 

sortering och kategorisering utarbetats. Kategorierna som utarbetats är Motiverande samtal 

och gruppdiskussioner, Kost, motion och utbildning samt Tekniska hjälpmedel.  

3.6 Etiska Överväganden 

Denna litteraturstudie har sin grund i artiklar med ett välformulerat etiskt resonemang. Vi har 

i vår granskning lagt stor vikt vid en human approach med inriktning mot att hjälpa individen. 

Framförallt i vårt urval av artiklar så har fokus på att välja studier där deltagarna beskrivs som 

individer med en sjukdom, och inte som sjuka individer. Detta anser vi som en viktig 

grundförutsättning för all forskning och vård gällande T2DM. 
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4. Resultat 
 

Till detta resultat har artiklar med interventionsstudier som syftar till att undersöka effekterna 

av motiverande samtal, gruppdiskussioner och livsstilsinterventioner på self-efficacy, tränings 

kapacitet och fysiologiska effekter använts. Även kvalitativa artiklar har använts som syftar 

till att undersöka upplevelser och uppfattningarna av livsstilsinterventioner.  

Resultatet inleds med två olika former av samtals metodik och dess effekter, därefter beskrivs 

livsstilsinterventioners effekter hos personer med T2DM. I den senare delen sammanvävs 

beskrivningar av interventioner med kvalitativa studier om upplevelser av denna typ av 

interventioner. Resultatet avslutas med ett avsnitt om kvalitativa interventioner fokuserade på 

tekniska instrument som kan fungera som ett betydelsefullt redskap för att motivera personer 

med T2DM till förändring.  

4.1 Motiverande samtal och Gruppdiskussioner 
 

4.1.1 Motiverande samtal 

 

I två interventionsstudier har artikelförfattarna valt liknande inriktningar för att förbättra 

egenvårdsförmågan hos personer med T2DM (Chen, Creedy, Lin & Wollin, 2010; Keogh et 

al. 2011). Författarna har valt att använda sig av motiverande samtal som intervention, med 

familjestöd respektive individuell inriktning. Miller och Marolen (2012) beskriver i sin 

kvalitativa studie vikten av social support, att om en positiv person stöttar och hjälper till så 

blir det lättare att ta sig an nya utmaningar.  

Chen et al. (2010) visar genom deras studie på att Motiverande samtal signifikant ökar 

förmågan till egenvård och ger en signifikant förbättring i self-efficacy och livskvalité efter 

tre månader i jämförelse med baseline, men inte i relation till kontrollgruppen. Vidare visar 

samma studie på att motiverande samtal leder till en signifikant sänkning av HbA1c, samt en 

sänkning av ångest och stress tre månader efter studien i jämförelse med utgångsläget när 

interventionen startade, men inte i relation till kontrollgruppen. Keogh et al. (2011) visar på 

att motiverande samtal med inriktning på familjestöd ökar signifikant den uppskattade graden 

av kontroll och förståelse över sjukdomen samt sänker signifikant den uppskattade graden av 

oro i relation till kontrollgruppen, detta efter sex månader.  Samma studie visar även på att 

välmående ökar genom en signifikant ökning i upplevd energi samt en positiv inställning. 

Detta höjer enligt Keogh et al. (2011) graden av psykiskt välmående och familjestöd i och 
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med att en familjemedlem närvarar under interventionens gång. Motiverande samtal är 

följaktligen en effektiv metod för att förbättra egenvården hos personer med T2DM (Chen et 

al. 2010., Keogh et al. 2011). 

 

4.1.2 Gruppdiskussioner  

 

Två studier undersöker huruvida interventioner med gruppdiskussioner och utbildning har 

positiv effekt på self-efficacy hos personer med T2DM (Shi, Ostwald och Wang 2009., Wu, 

Lee, Liang, Lu, Wang, och Tung 2011). Shi et al. (2009) beskriver att utbildning och 

gruppdiskussioner som fokuserar på rådgivning för att förbättra kost och träningsvanor kan ge 

en kunskapsutveckling som främjar self-efficacy och glykemisk kontroll hos personer med 

T2DM. Wu et al. (2011) menar att utbildning och gruppdiskussioner kan öka self-efficacy, 

förväntningar och egenvårds aktiviteter, men att fokus i gruppdiskussionerna istället ligger på 

att hitta deltagare som har en fungerande egenvård och som i sin tur kan fungera som förebild 

för de andra deltagarna. Genom interventionen visar Shi et al. (2009) på att deltagarnas self-

efficacy och den glykemiska kontrollen förbättras signifikant i jämförelse med 

kontrollgruppen direkt efter avslutad intervention och fyra månader efter. Interventionen ledd 

av Wu et al. (2011) visar att self-efficacy, förväntningar och egenvårds aktiviteter förbättrades 

signifikant hos deltagarna i interventionen efter tre och sex månader, men inte direkt efter 

interventionen. Gruppdiskussioner är således en effektiv metod för att skapa förutsättningar 

till en förbättrad self-efficacy (Shi et al. 2009.,Wu et al. 2012). 

 

4.2 Kost, motion och utbildning 
 

I en studie av Andrews et al. (2011) delades personer med nyupptäckt T2DM genom 

randomisering in i tre grupper; antingen en kontrollgrupp som endast fick standardvård, en 

interventionsgrupp som fick en livsstilsintervention innehållande livsstilsråd och kostråd eller 

en interventionsgrupp som fick en livsstilsintervention innehållande livsstilsråd, kostråd samt 

en träningsintervention. De två interventionsgruppernas fysiologiska effekter bedömdes som 

likvärdiga, men signifikant positiva i förhållande till kontrollgruppen, vilket även innebär att 

träningsinterventionen inte gav ett mervärde till övrig livsstilsintervention. Signifikanta 

skillnader observerades mellan interventionsgrupperna och kontrollgrupperna avseende lägre 
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HbA1c, nedsatt insulin resistens och en ökning i HDL-kolesterol. Visram et al. (2008) anser 

utifrån deras kvalitativa studie att när en intervention ger kliniska resultat, till exempel i form 

av en sänkning i HbA1c och lägre blodtryck så upplever personer med T2DM en ökad 

motivationsfaktor som är värd att bygga vidare på. De anser att när individerna accepterar sin 

sjukdom tillgodoser de sig också förmågan att kontrollera den.  

 

I en kvalitativ studie av Malpass, Andrews, Turner (2008) belystes de subjektiva 

upplevelserna av att delta i den tidigare nämnda interventionsstudien av Andrews et al. (2011) 

samt vilken förändring interventionen bidragit med i form av motivation, synen på hälsa, 

träning, och kost. De beskriver att de flesta av deltagarna hade reducerat mängden fett och 

socker i kosten för att lämna plats åt mer frukt och grönsaker, samt minskat ner på mängden 

mat vid varje portion. När deltagarna avvek ifrån kostförändringen så beskrev vissa deltagare 

att den onyttiga kosten gav dem motivation till att motionera mer eller med större intensitet 

för att kompensera kostavvikelser. Deltagarnas syn på träning beskrivs vidare som ett bra sätt 

att aktivt sänka sina blodsockernivåer, de ansåg att träningen gav dem såväl fysiskt som 

psykiskt välbefinnande men att de inte bara såg träningen som ett fysiologiskt verktyg för att 

må bättre utan också något som gav dem motivation till att förbättra sin egenvård.            

Även Visram et al. (2008) beskriver kostförändring som en fördelaktig startpunkt för att 

genomföra en ökning i fysisk aktivitet. Malpass et al. (2008) rapporterar att kombinationen av 

fysisk aktivitet, rådgivning och kostförändring som en livsstilsintervention ansågs av vissa 

deltagare som en stärkande upplevelse för både self-efficacy och fysiskt välmående. 

 

I en interventionsstudie av Brun, Bordenave, Mercier, Jaussent, Picot och Prefaut (2008) 

beskriver de att ett strukturerat träningsprogram för personer med T2DM kan öka 

förutsättningarna till fortsatt träning. De rapporterar vidare att personer med T2DM som 

påbörjar en livsstilsförändring i form av fysisk aktivitet leder till att en läkemedelsbehandling 

bestående av metformin och insulin reduceras och att HbA1c stabiliseras. Dessa fysiologiska 

förbättringar och ett minskat behov av behandling ledde till att interventionsgruppen 

minskade sina sjukvårdskontakter under ett år i jämförelse med kontrollgruppen och därmed 

sjönk även sjukvårdskostnaderna.   

I en omfattande dubbelinterventionsstudie av The Look AHEAD Research Group (2010) 

undersöktes effekterna av mångfacetterade livsstilsinterventioner, den ena gruppen deltog i en 

intervention bestående av en kombination av träning, kostförändring och gruppsessioner, en 
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intervention där deltagarna besökte sin vårdcentral eller motsvarande tre-fyra gånger i 

månaden under första året och mellan år två och fyra besökte deltagarna sin vårdcentral en 

gång i månaden, den andra interventionsgruppen erbjöds stöd och utbildning med 

gruppsessioner tre gånger varje år. Effekterna i den första gruppen kunde observeras avseende 

viktminskning, konditionsnivå och betydande förbättringar kunde ses inom glykemisk 

kontroll, blodtryck och kolesterolnivåer. I den andra gruppen var den betydande effekten en 

sänkning av LDL-kolesterol. Visram et al. (2008) beskriver i deras kvalitativa studie att 

gruppsessioner upplevs öka förståelsen för kostens betydelse och det skapar en förutsättning 

för genomförbara livsstilsförändringar. 

I en annan studie av Vadstrup et al. (2011) rapporter de att båda deras interventionsgrupper 

där deltagarna fick rådgivning genom motiverande samtal av en diabetessjuksköterska och en 

dietist respektive gruppinriktning, där deltagarna fick utbildning och deltog i ett 

träningsprogram visade båda på en sänkning i oron för att drabbas av CVD. Genom den 

individuella rådgivningen uppnådde deltagarna efter sex månader en signifikant ökning i 

vitalitet, medan den gruppbaserade interventionen uppnådde en ökning, men inte signifikanta. 

Den individuella interventionen uppnådde också signifikanta sänkningar av hyper- och 

hypoglykemisk stress i jämförelse med gruppinterventionen, en signifikant korrelation kunde 

ses till en sänkning i HbA1c (Vadstrup et al. 2011).   

 

4.3 Tekniska hjälpmedel 
 

Allen, Jacelon och Chipkin (2008) har i deras pilotstudie inbjudit deltagarna till att monitorera 

sina blodglukosvärden under 72 timmar via Continous Glucos Monitoring System (CGMS), 

detta tillsammans med en monitorering av fysiska aktiviteter med hjälp av en handledsdator.  

Insamlad data analyserades och redovisades för deltagarna, därefter genomfördes fokusgrupp 

intervjuer med deltagarna för att erhålla den subjektiva upplevelsen. Deltagarna beskrev att 

när de fick överblick över sina blodglukosvärden under en längre tid kunde de lättare relatera 

sina aktiviteter och sina matvanor till något som var positivt eller negativt, alltså när 

deltagarna promenerade så såg de att blodglukosvärdet sjönk och när det åt för mycket under 

sina måltider insåg de betydelsen av att upprätthålla en näringsriktig diet. Vidare beskrev 

deltagarna att de förstod behovet av en beteendeförändring genom överblicken och att en 

sådan överblick var mer givande än en diskussion om kostförändring och träning.  
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Årsand, Tatata, Östengen och Hartvigsen (2010) har i en liknande studie undersökt sambandet 

mellan behovet av glykemisk kontroll i vardagen för personer med T2DM, och de tekniska 

möjligheter som finns i en mobiltelefonapplikation. I interventionen registrerade deltagarna 

sin kost, aktivitet, medicinering och blodglukosvärden under sex månader. Genom fokusgrupp 

intervjuer beskrev interventonsdeltagarna att de tydligt kunde se sambandet mellan deras 

kostvanor och blodsockernivå, detta uppfattades till största del som positivt, men ansågs 

också kunna vara stressande. Deltagarna förklarade att de hade reducerat mängden av 

medicinering och att de hade en positivare syn när det kom till långsiktiga mål, målen 

upplevdes mer realistiska i och med att interventionsdeltagarna insåg att små förändringar i 

livsstilen på lång sikt kunde ge god effekt.  

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
 

I denna litteraturöversikt visas att livsstilsinterventioner och rådgivning har stora möjligheter 

att påverka personer med T2DM. Troligen ligger en stor del av interventionernas framgång i 

om den passar individen som genomgår den. Förutsättningen för att en förändring ska komma 

till stånd är att personen vill förändra sin livsstil. 

I de nationella riktlinjerna för diabetes typ 2 som Socialstyrelsen (2010) presenterar beskrivs 

en rad olika behandlingsformer; läkemedels behandling, rökstopp, fysisk aktivitet, utbildning 

och motiverande samtal och så vidare, men i vilken ordning eller i vilket skede som 

respektive behandlingsform är lämplig att nyttja beskrivs dock inte. Däremot beskrivs de 

nationella riktlinjerna som ett stöd för styrning och ledning som sjukvården kan använda för 

att besluta om vart fokus ska ligga med generella drag, de beskriver också att en individuell 

bedömning av vården, utöver de generella riktlinjerna kan vara fördelaktig. Riktlinjerna 

beskriver multiprofessionella team som en rekommenderad vårdform, detta anser vi är ett 

utmärkt tillvägagångssätt för att skapa ett helhetsperspektiv hos såväl vårdpersonal som 

vårdtagare, det ger också goda möjligheter att anpassa interventionen till den enskilda 

vårdtagaren. 

I resultatet beskrivs många olika sorters interventioner; gruppdiskussioner, motiverande 

samtal, kost och träning, tekniska hjälpmedel samt olika kombinationer av dessa. T.ex. 
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kunskap om kost och/eller träning eller ökad motivation genom familjestöd. I stort handlar 

alla dessa interventioner om att ge individen verktygen att förbättra sin sjukdomsbild och 

livssituation genom egenvård, verktygen för detta kan bestå av olika saker eller en 

kombination av olika faktorer, precis som interventionerna. I vilken ordning dessa 

interventioner sätts i bruk anser vi är av största vikt. Enligt Kasila, Poskiparta, Karhila och 

Kettunen (2002) så sker en beteendeförändring i fem stadier;  

Omedveten: Personen är i behov av, men är omedveten eller ovillig till förändring.  

Betraktande: Personen överväger en förändring, reflekterar möjligen över sin livsstils 

konsekvenser. 

Förberedelse: Personen redogör för sin omgivning att hon eller han är redo att snart påbörja 

en förändring.  

Handling: Personen redogör att hon eller han är redo för en omedelbar förändring av sin 

livsstil. 

Upprätthållande: Personen har inget behov av ytterligare förändring, endast fortsatt 

följsamhet i sin egenvård. 

Låt oss anta att en person befinner sig på betraktande-stadiet och överväger förändring men är 

inte redo att varken gå till handling eller redogöra för sin omgivning att en förändring kommer 

äga rum. Om denna person då genomgår en livsstilsinterventionen som syftar till en 

handlingsförändring i form av t.ex. träning och kostförändring, så menar vi att följsamheten 

till interventionen eller interventionens resultat inte blir lika bra som om interventionen i det 

här stadiet istället fokuserat på en motivationsförändring eller stärkande av self-efficacy i det 

här skedet. 

Audulv, Asplund och Norbegh (2009) beskriver i en kvalitativ studie att deltagarna upplevde 

möjlighet att påverka sjukdomen och dess eventuella symtom på olika sätt. En del deltagare 

beskrev sig själva som aktiva deltagare i sitt eget liv, och fokuserade på sina ansvarstaganden, 

detta benämns som internt ansvar, dessa deltagare genomförde en mångfacetterad egenvård 

(Audulv et al. 2009). Vi anser att internt ansvar är ett nyckelbegrepp som är nödvändigt för att 

denna studies samtliga interventioner ska fungera.  Något som också beskrivs i Orems 

egenvårdsteori (Kirkevold, 2000, s. 149-151), när en person har verktygen för att sköta sin 

egenvård, så uppstår heller ingen brist på egenvård. Enligt Audulv et al. (2009) beskrev andra 
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deltagare sin sjukdom som mer eller mindre opåverkbara. Deltagare som ansåg att det störasta 

ansvaret låg hos yttre opåverkbara faktor, förminskade själva sin förmåga till egenvård och 

därmed också sin aktiva roll i behandlingen. (Audulv et al. 2009). Vi instämmer i att en 

person med T2DM har begränsat inflytande på sin sjukdom, då okontrollerade fysiologiska 

effekter påverkar personens vardag, men att likställa det med att inte kunna påverka sin 

sjukdomsbild är ett ställningstagande som vi anser har sin grund i okunskap eller bristande 

motivation. När en person har nedsatt egenvårdskapacitet innebär det enligt Orems 

egenvårdsteori (Kirkevold, 2000, s. 152-153) att personen saknar kunskaper, motivation eller 

praktiska och mentala färdigheter, vilka är nödvändiga för att en person ska kunna inse sitt 

egenvårdsbehov och i förlängningen planera sin egenvård.  

Tidigare forskning beskriver livsstilsinterventioner med olika fokus och inriktning som ett 

effektivt sätt att förbättra symtom och korrelerande värden till T2DM (Rubak, Sandbaek, 

Lauritzen, Borch-Johnsen & Christensen, 2011; Gulve, 2008; Gorin et al. 2008). Vi anser 

dock att T2DM-egenvård kan appliceras i förloppet av beteendeförändring som Kasila et al. 

(2002) pressenterar. 

Interventionsstudierna med fokus på kost och träning har påvisat markanta förbättringar ur en 

fysiologisk aspekt, inom T.ex. Kolesterolnivåer, HbA1c, midjemått och atletisk förmåga. Vi 

anser dessa, och andra likartade fysiologiska förbättringar som framkommer i resultatet som 

mycket viktiga för personens fysiska hälsa, speciellt de personer som ligger i riskzon för 

allvarliga komplikationer. De kvalitativa delarna ur resultatet visar på att motivationen ökar 

genom att deltagarna ser en förbättring i sina fysiologiska resultat och att en kombination av 

fysisk aktivitet, kostförändring och rådgivning stärker både self-efficacy och fysiskt 

välmående genom interventionen. Som sjukvårdspersonal/sjuksköterskor har vi en viktig roll 

när det kommer till att se personens behov och förutsättningar, det är därför viktigt att skapa 

en relation till vårdtagaren, att försöka förstå hur denne vill ta sig an sjukdomen. Om personen 

i fråga nu är motiverad och tidigare har varit fysisk aktiv kan detta vara en bra utgångspunkt 

att bygga vidare interventionen på.   

De resultat som utvanns ur interventionerna som utforskade tekniska hjälpmedels roll i 

egenvården för personer med T2DM är framförallt av kvalitativ karaktär och lyfte främst fram 

att deltagarna upplevde samband mellan blodsockernivåer och kostintag, vilket gav dem 

bättre förutsättningar att optimera sin egenvård. I vår mening så är dessa interventioner 

mycket intressanta och nytänkande, vi tror dock att personer med T2DM som redan är 
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motiverade har mest nytta av den, en person som är omotiverad och/eller har dålig glykemisk 

kontroll, på grund av till exempel osunda matvanor kan få motsatt effekt av ett hjälpmedel av 

den här karaktären. I och med att applikationen tydliggör de eventuella brister som finns i 

personens egenvård så anser vi att det kan rendera i än större desarmering av motivationen än 

innan det tekniska hjälpmedlet introducerades. Alltså, om personen endast gör små 

förändringar i sin livsstil, så syns inte förändringarna i applikationen, vilket kan leda till att 

personens motivation till fortsatt förändring brister.  

Om en person nu är omotiverad till förändring så anser vi med stöd från vårt resultat att 

utbildning och motivationshöjande åtgärder kan erbjuda individen en bättre utgångspunkt. I 

de inkluderade studierna som behandlar just ämnena; motivation, kunskap, familjestöd och 

self-efficacy genom interventionsformerna; motiverande samtal, utbildning och 

gruppdiskussioner uppnåddes signifikanta förbättringar i flera aspekter som påverkar 

personens psykiska välbefinnande och som kan ligga till grund för en beteende förändring.  

I vår mening är motivation och kunskap de obetingat viktigaste förutsättningarna för att 

tillgodose sig en god egenvårdsförmåga med internt ansvar. Vi vill betona vår förvissning om 

att dessa faktorer i förlängningen med stor sannolikhet kan leda till fysiologiska förbättringar, 

eller i alla fall möjliggöra potentialen för en intervention med fokus på kost och/eller träning, 

vilket även studierna i resultatet visar.  

 

Vi anser att det inte finns ett solklart överlägset alternativ av dessa interventioner, vi vill 

belysa vikten av en stegvis förändring, innehållande tidigare omnämnda delar med en 

utgångspunkt som utgörs av motivation eller en intervention för att öka motivationen. Det är 

enligt oss viktigt att interventionen känns meningsfull för individen. Även om Kasila, 

Poskiparta, Karhila och Kettunen (2002) teori kring beteendeförändring är mycket tillförlitlig 

så betonar vi vår övertygelse om att vården borde ligga på en individbaserad nivå och att såväl 

interventionsmodeller som deras tänkta händelseförlopp inte kan ses som ett suveränt sätt att 

bedriva vård, utan snarare som riktlinjer eller verktyg för att uppnå en god egenvård. 
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5.2 Metoddiskussion 

 

Denna litteraturöversikt gjordes med ändamålet att besvara det angivna syftet. Vi anser att den 

valda metoden för att möjliggöra detta har varit mycket gynnsam med utrymme för 

förbättring. Studien har en fördelaktig bredd i och med att den innefattar kvantitativ, kvalitativ 

och mixad forskning, detta ger förhoppningsvis läsaren ett helhetsperspektiv inrymmande 

statiska resultat och en djupare förståelse för individen i samma kontext. De 13 olika 

artiklarna härstammar från 9 olika länder med majoriteten i västvärlden med USA som mest 

representerade land, vi anser denna spridning som en styrka i studien även om den inte är 

optimal, T2DM är ett problem över hela världen. Det hade dock i vår mening varit intressant 

att inkludera studier med jämn spridning över hela världen och i fler kulturer, vi menade dock 

att studiernas uppskattade kvalitet föregick ursprungsland vilket gjorde att den spridning som 

ändå uppstod blev en välkommen tilläggsutdelning av metoden. Ingen av artiklarna är 

publicerade innan 2008, vi anser uppdaterad och tidsenlig forskning som en styrka i 

litteraturöversikten och en förutsättning för att utveckla nya lösningar på vårdproblem eller 

förbättra gamla. I Artikelsökningen användes sökord och avgränsningar som ansågs relevanta 

för syftet, vi använde dessutom medvetet sökord som kan ses som synonymer till varandra för 

att inte gå miste om någon forsking i inhämtningen på grund av språkliga preferenser. En 

svaghet i studien kan vara att den inte berört ämnet rökning. Rökning, fetma, T2DM och CVD 

står i stark korrelation till varandra. Det hade för helhetsbilden varit förmånligt att inkludera 

den aspekten, Studien syftar emellertid till att belysa hur personer med T2DM`s liv kan 

förbättras genom livsstilsinterventioner, att belysa de positiva slutsatser som framkom ur den 

valda forskningen resulterade i att denna del av den bakomliggande grundproblematiken fick 

falla i skugga. Slutligen vill vi åskådliggöra att vi är mycket nöjda med litteraturöversikten, de 

inkluderade artiklarna håller hög kvalitet och belyser det ämne som vi i syftet ämnade spegla. 
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6. Slutsats 
 

Syftet var att genom en litteraturöversikt belysa hur livsstilsinterventioner påverkar personer 

med T2DM. Majoriteten av studierna tyder på att livsstilsinterventioner av olika karaktär är 

fördelaktigt både fysiskt och psykisk för personer med T2DM, men att motivation, kunskap 

och familjestöd spelar en betydande roll för interventionens resultat. I den bästa av världar så 

sker alltid en individanpassad plan för egenvård där interventionen speglar den grad av 

förändring som individen är redo att genomgå. Detta är i verkligheten svårt att uppnå och vi 

anser med det i åtanke att motiverande samtal är det bästa standardiserade lösningen i och 

med att det syftar till att hjälpa individen med att själv vilja ta tag i sin egenvård och hitta de 

lösningar som bäst passar individen själv, med stöd av sjukvårdspersonal. En implementering 

av motiverande samtal inom vården uppnås genom att sjuksköterskor som kommer i kontakt 

med problemet genomgår en utbildning i motiverande samtal, genom utbildningen säkerställs 

att personal lokalt och/eller regionalt bemöter problemet på samma sätt och att det då finns en 

vetskap om att förändringen har skett med hjälp av professionell utbildning på vetenskaplig 

grund. Tekniska hjälpmedel har med stor sannolikhet en viktig roll i egenvårdsutvecklingen, 

vi vill dock poängtera att framtida forskning bär svaret för tekniska hjälpmedlens långsiktiga 

effekter. Vidare forskning bör även undersöka huruvida sjukvårdspersonal ställer sig till att 

vidga sin kunskapsbank för att kunna erbjuda interventioner av olika karaktär, så att en 

individanpassning av vården lättare uppnås. 
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Bilaga 1: Tabell 2. Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 
Land 
Årtal 

Studiens 
Syfte 

Design/intervention 
/Instrument 

Deltagare 
(bortfall) 

Huvudresultat Kommentar 
kvalitet 

Allen, Jacelon, Chipkin.  
USA. 2008 
 
 
 
 

Syftet med studien var att monitorera 
glukos kurvan under 72 timmar och 
använda det som motivationsfaktor 
hos personer med  T2DM som är svår 
motiverade till träning samt att 
undersöka deltagarnas uppfattning av 
interventionen. 

Mixad metod. 
Pilot studie. Intervention, ingen 
kontrollgrupp. 
CGMS (Continuous Glucose Monitoring 
System). Fokusgrupp intervjuer.  
 
 

N=9 
(N=2) 

CGMS visade på reducerade 
glucosnivåer efter träning. I jämförelse 
med vanlig utbildning så upplevde 
deltagarna att motivationen ökade när 
glucosnivån gick att observera. 

Studien håller medel nivå. Studien 
kombinerar kvantitativ och kvalitativ 
metod vilket ger en bra bredd till en 
annars liten pilotstudie.   

Andrews, Cooper, 
Montgomery, Norcross, Peters, 
Sharp, Jackson, Fitzsimons, 
Bright, Coulman, England, 
Gorton, McLenaghan, Paxton, 
Polet, Thompson,  Dayan. 
England. 2011. 
 

Syftet med studien var att undersöka 
om ökad fysisk aktivitet och diet 
rådgivning hade effekt på blodsockret, 
BT, lipider, insulin resistens och insulin 
sekretion i jämförelse med de som 
genomgick en diet intervention och 
de som fick vanlig vård. 

Kvantitativ. Parallellgruppsdesign. 
 Randomiserad kontrollerad 
intervention. 248 personer i diet 
interventionen, 246 personer i diet + 
fysisk aktivitet, 99 personer fick vanlig 
vård. Instrument: Digiwalker 
CW200, Yamax, Japan., tränings 
dagbok (pedometer readings) 
Intervjuer.  
 
 
 
 
 

N=593 
(N=14) 

Diet interventionen och Diet + fysisk 
aktivitet interventionen visade på 
sänkningar efter 12 månader i vikt (P< 
0,0001), midjemått (P< 0,0001), insulin 
resistens(P=0,011) samt ökning av 
HDL-kolesterol (P=0,98) jämförelse 
med vanlig vård. 
Interventionsgrupperna visade på 
signifikanta sänkningar i HbA1c 
(P=0,01) i relation till kontrollgruppen. 
Diet/fysisk aktivitet visade inte 
på några förbättringar i jämförelse 
med diet interventionen.  
 

Studien håller hög nivå. Samtliga delar 
i studien är väl beskrivna och relateras 
i förhållande till syftet. Studien är 
väldigt omfattande och den passar in 
väldigt bra på vårt syfte. 

Brun, Bordenave, Mercier, 
Jaussent, Picot,  Préfaut. 
Frankrike. 2008. 

Syfte att utvärdera 1-års träning två 
dagar i veckan, beståendes av måttlig 
uthållighetsträning och dess påverkan 
på sjukvårdskostnader, vikt, 
midjemått, och träningskapacitet.  
 
 

Kvantitativ. Randomiserad kontrollerad 
intervention. 13 personer I 
interventionsgruppen, 12 personer I 
kontrollgruppen. 
Instrument: Dietosystem Human 
IM-Scan, Milan., Sartorius F1505- 
F2 balance scale., Cycloergometer 
Spectrometer, Voorrips questionnaire., 
French translation of the Diabetes 
Quality of Life questionnaire. 
Sjukvårdskostnader mättes genom 
uppgifter från patienter och journaler.  
 
 
 
 
 
 
  

N=25 Huvudfyndet i studien är att med hjälp 
av fysisk träning så sker en betydande 
sänkning av sjukvårdskostnaderna 
(P<0,02) efter ett år.  Interventionen 
förhindrade också en försämring i 
träningskapaciteten (P<0,014). Dock så 
ses inga signifikanta skillnader i de rent 
fysiologiska aspekterna som hba1c, 
vikt och midjemått. 

Studien håller medel nivå.  
Det är en väl beskriven metod. Mycket 
fackspråk och medicinska termer 
används i studien. Det är få deltagare i 
studien vilket sänker trovärdigheten. 
I diskussionen framgår det att studien 
är en del av en större studie, något 
som borde nämnts i introduktionen. 



 
 

 

Chen, Creedy , Lin, Wollin. 
Taiwan. 2010. 

Syftet med studien var att undersöka 
om deltagande i motiverande samtal 
för personer med T2DM ökar deras 
egenvård, samt förbättrar 
psykologiska och glykemiska resultat 
 

Kvantitativ. Randomiserad kontrollerad 
intervention. 125 personer i respektive 
grupp.  
Instrument: Diabetes Self-
Management Instrument (DSMI).,  
Disability Management Self Efficacy 

Scale (DMSES). ,WHO Quality of Life 
(WHOQoL)., Depression Anxiety and 
Stress Scale (DASS) 

N=250 
(N=36) 

Motiverande samtal är en effektiv 
metod för T2DM-sjuka personer.  
Signifikanta skillnader kunde ses efter 
tre månader på HbA1c (P<0,01), 
egenvård (P<0,01),  self-efficacy 
(P<0,01), livskvalité (P<0,01)  i 
jämförelse med baseline men inte mot 
kontrollgruppen samt förbättringar i 
ångest och stress (P=0,003) 

Studien håller medel nivå. Författarna 
fyller ut alla delar i studien med 
relevant information. Instrumenten 
förklaras tydligt, men bedömningen får 
medelnivå i och med att 
artikelförfattarna inte uppnår 
signifikanta förbättringar i jämförelse 
med kontrollgruppen.  

Keogh, Smith, White, 
McGilloway, Kelly,  Gibney, 
O’Dowd. 
USA. 2011. 

Syfte att undersöka effekten av en 
psykologisk familjebaserad 
intervention innehållande 
motiverande samtal för patienter med 
dåligt kontrollerad T2DM. 
 
 
 

Kvantitativ. Randomiserad kontrollerad 
intervention. 60 personer I 
interventionsgruppen och 61 I 
kontrollgruppen.  
Instrument: Brief Illness Perception 
Questionnaire., 12-item Well-Being 
Questionnaire., Diabetes Self-care 
Activities Questionnaire., 
Diabetes Management Self-Efficacy 
Scale., 
Diabetes Family Behavior Checklist.  
 

N=121 
(N=12) 

Deltagarna i interventionen upplevde 
en signifikant ökning i upplevelsen av 
kontroll(P<0,01)och förståelse(P<0,01), 
energi( P<0,01) och positiva tankar( 
P<0,01) samt sänker graden av oro 
(P=0,01),  

Studien håller hög nivå. 
Studien visar på en alternativ metod 
att genomföra en intervention, det vill 
säga med en familjemedlem som 
deltar i interventionen.  Studien visar 
på signifikanta skillnader i jämförelse 
med kontrolgruppen på flera punkter.  

Malpass, Andrews, Turner. 
Irland. 2008.  

Syftet med studien var att bedöma 
huruvida patienter upplevde en ökad 
fysisk aktivitet som ett hinder eller en 
support till kostförändringar och vice 
versa samt om patienter upplevde att 
multipla livsstilsförändringar var 
nyttiga eller kontraproduktiva. 
 

Kvalitativ, Randomiserad kontrollerad 
intervention. Djup intervjuer. 
 
 

N=30 
(N=1) 

En intervention som innefattar motion 
och kost fick deltagarna att få kontroll 
över sin sjukdom och vardag, de fick 
upp ögonen för sina problem och sitt 
beteende. Graden av medvetenhet 
ökade. Ett aktivt tankesätt 
uppenbarade sig hos de flesta 
bekommande kost och motion i 
förhållande till varandra och till sin 
livssituation. 

Studien håller hög nivå. 
Författarna beskriver  
tillvägagångssättet på ett förståligt 
sätt. Resultatet presenterar intressant 
fakta på ett informativt och sakligt sätt, 
blandat med citat från de intervjuer 
som genomförts, vilket ger resultatet 
en subjektiv inblick.  
 

Miller, Marolen. USA. 2012. 
 

Syftet med studien var att undersöka 
erfarenheter och uppfattningar 
relaterat till fysisk aktivitet samt 
förväntningar på rådgivning bland 
inaktiva afroamerikanska kvinnor med 

diabetes typ 2. 
 

Kvalitativ. Fokusgrupper, open-ended 
frågor.  

N=11 Andra prioriteringar sågs som en 
barriär till fysisk aktivitet, så som familj 
och arbete. Brist på motivation sågs 
också som en barriär. För att 
möjliggöra fysisk aktivitet så beskrevs 
behovet av support, en person som 
kunde hjälpa till och motivera. 
Deltagarna beskrev rådgivning som 
något de redan visste om, att träning 
är bra, men i slutändan är det de själva 
som ska göra jobbet. 
 
 
 
 

Vi har bedömt studien som medel nivå.  
En bra och intressant artikel, 
långdraget intro med blandad relevans, 
intressant och lättbergripligt resultat. 
Artikeln har en fenomenologisk design 
vilket gör att den beskriver problemet 
väldigt bra men erbjuder ingen lösning. 



 
 

 

Shi, Ostwald, Shaopeng, Wang.  
Kina. 2009. 

Syfte att undersöka hur en 
sjukhusbaserad intervention påverkar 
glykemisk kontroll, self-efficacy och 
beteende hos personer med T2DM.  

Kvantitativ. Randomiserad kontrollerad 
intervention. 77 personer I 
interventionsgruppen, 80 personer I 
kontrollgruppen 
Instrument: Disability Management 

Self Efficacy Scale (DMSES) och 
Summary of Diabetes Self-Care 

Activities (SDSCA). 
 

N=157 
(N=3) 

Interventionsgruppen visade på 
signifikanta skillnader i deltagarnas 
self-efficacy (P<0,05) samt beteende 
(P<0,05)  och glykemisk kontroll 
(P<0,05) i relation till kontrollgruppen.  

Studien håller hög nivå. Studien 
beskriver problemet väl och samtliga 
delar i artikeln är relevanta och 
välbeskrivna.  

The Look AHEAD Research 
Group. 
USA. 2010. 

Syfte att genom en intensiv 
livsstilsintervention undersöka 
förändring i vikt, fysisk kapacitet,  
kontroll över blodsockernivå och risk 
för kardiovaskulär sjukdom hos gravt 
överviktiga personer med T2DM i 
jämförelse med en interventionsgrupp 
med fokus på stöd och utbildning.   

Kvantitativ. Parallellgruppsdesign. 
Longitudinell randomiserad 
intervention. 2570 personer i 
livsstilsintervention, 2575 personer i 
stöd och utbildnings interventionen.  
Instrument:  
Vikt och längd mättes genom digital 
våg och stadiometer. Blodtryck mättes 
genom automatisk 
blodtrycksmanschett. 
 

N=5145 
(N=330) 

Studien visar på att en 
livsstilsintervention ger en signifikant 

viktnedgång (P<0,01) och en 
signifikant ökning i tränings kapacitet 
(P>0,01)samt sänkning av HbA1c 

(P<0,01),Blodtryck (P<0,01) och LDL 

(P>0,09) i jämförelse med gruppen 
som fick utbildning.  Detta ger enligt 
artikelförfattarna fördelaktiga effekter 
på kardiovaskulära riskfaktorer.    
 

Studien håller medel nivå. 
Det är en stor och välskriven studie, 
metoden och resultatet är tydligt.  
Studien pågår i fyra år vilket ger stor 
tyngd åt det signifikanta resultatet . 
 
 

Vadstrup, Frølich,  Perrild, 
Borg, Røder. 
Danmark. 2011. 

Syfte att undersöka effekten av en 
gruppbaserad rehabilitering, jämfört 
med individuell rådgivning inom 
health- related quality of life HRQOL 
och självrelaterad hälsa hos patienter 
med T2DM. 
 

Kvantitativ. Parallellgruppsdesign. 
Randomiserad intervention. 70 
personer i rehabiliteringsgruppen, 73 
personer fick individuell rådgivning.  
Instrument: Short Form 
Health Survey (SF-36 version 1.0) och 
The Diabetes Symptom 
Checklist - Revised (DSC-R). 

N=143 
(N=28) 

Sänkning i stress över kardiovaskulära 
sjukdomar kunde ses i båda 
grupperna(P=0,01). 
Vitaliteten ökade i båda grupperna, 
signifikant i den individuella(P=0,03) 
och en ökning i grupp 
interventionen(P=0,12). Hyper-
hypoglykemisk oro sjönk signifikant i 
den individuella gruppen i jämförelse 
me grupp interventionen(P=0,04) 

Studien håller hög nivå.  Väl förklarad, 
syftet, metod och resultat framgår 
med all tydlighet och relevans. 
Artikelförfattarna känns informativa 
och uppriktiga i sin berättarform.  
     

Visram, Bremner, Harrington, 
Hawthorne.  
England. 2008. 

Syfte att undersöka faktorer som 
påverkar deltagandet i ett utbildnings 
och tränings program för 
diabetessjuka patienter. 
 
 
 
 
 

Kvalitativ. Fenomenologisk ansats. 
Fokusgrupper samt enskilda semi-
strukturerade intervjuer.  

N=21 Rädsla och brist på förståelse kan bidra 
till svårigheter för individer att delta i 
interventionsprogram. Personer med 
T2DM får motivation genom att se 
framgångar i fysiologiska förbättringar.   
 

Studien håller medel nivå. I studien har 
personer som deltagit i interventionen 
och personer som avstått deltagit 
vilket vi ser som positivt. Resultatet 
innehåller många citat, vilket ger en 
bra bild av deltagarnas subjektiva 
erfarenheter. Studien saknar tydliga 
slutsatser.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Wu, Lee, Liang, Lu, Wang, 
Tung.  
Taiwan. 2011. 
 
 

Syftet med studien var att utvärdera 
en self-efficacy intervention för 
personer med T2DM, utvärderingen 
fokuserade på förbättringar i self 
efficacy, förväntningar och egenvårds 
aktiviteter.  

Kvantitativ. Randomiserad kontrollerad 
intervention. 72 personer I 
interventionsgruppen och 73 i 
kontrollgruppen.  
Instrument: Diabetes management 
self-efficacy scale, Perceived 
therapeutic efficacy scale, Summary of 
diabetes self-care activities scale.  

N=145 
(N=13) 

Interventionen visade på signifikanta 
skillnader efter tre och sex månader i 
deltagarnas förväntningar(P<1,P<1), 
self-efficacy(P=2, P<1) och egenvårds 
aktiviteter(P<1,P<1) i jämförelse med 
kontrollgruppen.  

Vi har bedömt artikeln som hög nivå. 
Artikeln föregås av en pilotstudie och 
metod delen beskrivs bra. Författarna 
har beskrivit de använda instrumenten 
på ett förklarligt sätt.   

Årsand, Tatara, Østengen, 
Hartvigsen,  
Norge 2010. 

Syfte att undersöka uppfattningar om 
en mobiltelefon applikation som 
övervakar blodsocker, kostvanor och 
fysisk aktivitet.  
 

Mixad metod, intervention.   
Fokusgrupper, semistrukturerade 
intervjuer. Few Touch application, 
vilket var själva programmet som 
användes för att följa deltagarens 
värden.  

 
 

N=12 
(N=0) 

Interventionen ger deltagarna en 
chans till reflektion och en direkt 
överblick över sina levnadsvanor och 
möjlighet att sammankoppla dem med 
deras konsekvenser. Detta ger 
patienterna själva verktygen att 
förbättra sin livsvärld. 
 

Studien håller medel nivå. 
Artikeln har ett ostrukturerat syfte och 
ett brett resultat som blir är svår att 
analysera, den generella slutsatsen är 

dock mycket vettig och relevant. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2: Artikelgranskning 
 
Artikelgranskning  
(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 
 

Artikel nr:…………. Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………..………………………………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ……………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review       □    Annan □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:……………………………………………………………………………………. 



 
 

 

 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan               □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □         Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                □ 

 

Studiens omfattning:     

Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?..............   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □          Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?  Ja        Nej   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   



 
 

 

Är försökspersonerna väl beskrivna?  Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat? Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja             Nej    

 

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                 Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 



 
 

 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………… 

                    

Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 

 

 

 


