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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Typ-2 diabetes är en kronisk metabol sjukdom som belastar både samhälle och 

individ med potentiellt livshotande komplikationer. Regelbunden fysisk aktivitet har många 

fördelar, exempelvis förmågan att förebygga komplikationer. Trots de kända positiva 

fördelarna är det idag inte alltid självklart för diabetessjuka att använda sig av fysisk aktivitet 

som ett led i behandlingen. 

 

Syfte: Att sammanställa vetenskaplig evidens för vikten av egenvårdsbaserad fysisk aktivitet 

hos vuxna typ-2 diabetiker. 

 

Metod: Litteraturstudie. En artikelsökning gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. 

Sökningen resulterade i elva studier.  

 

Resultat: Efter granskning och analys av studierna synliggjordes tre huvudteman samt totalt 

sju subteman. Huvudteman var information, sjukdomsvariabler och egenvårdsinterventioner. 

Det framkom att information om egenvårdsåtgärder i form av ökad fysisk aktivitet hos vuxna 

med DM-2 gav flertalet positiva effekter både fysiskt och psykiskt. Utebliven fysisk aktivitet 

har negativ verkan på HbA1c, kroppsmått och totalt kolesterol. Flera studier belyser även 

problematiken att patienter inte upprätthåller sina livsstilsförändringar efter avslutad 

intervention. 

 

Slutsats: Patienter med oreglerad diabetes har nytta av kontinuerlig och upprepad utbildning 

för att uppnå livsstilsförändringar och förbättring. Det mest effektiva utbildningsprogrammet 

för att bibehålla förbättringar över tid bör fastslås genom ytterligare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: diabetes typ 2, fysisk träning, egenvård, evidensbaserad vård 



ABSTRACT 

 

Background: Type 2 diabetes is a chronic metabolic disease which burdens both society and 

individuals and has potentially life-threatening complications. Regular physical activity has 

many benefits, for instance, the ability to prevent complications. Despite the known benefits, 

physical activity is currently not commonly used as a part of disease management in 

individuals affected by diabetes. 

 

Objective: To compile scientific evidence for the importance of self care and physical activity 

in adults with type-2 diabetes. 

 

Method: Literature study. A search was conducted in the databases PubMed and CINAHL.  

The search resulted in eleven scientific articles.  

 

Results: The articles were quality reviewed and analysed.  Subsequently three main themes 

and a total of seven subthemes were obtained. The three main themes were information, 

disease variables and self care interventions. Following the article review it emerged that 

information regarding self care behaviours such as physical activity in adults with type 2-

diabetes produced multiple positive effects both physically and mentally. The lack of physical 

activity has negative effects on measured HbA1c values, anthropometric data and total 

cholesterol. Several articles highlight the fact that patients do not maintain their acquired 

lifestyle changes following intervention. 

 

Conclusions: Patients with poor glucoregulation benefit from continuous and repeated 

education aimed at achieving lifestyle changes and improvements. The most effective 

education program to sustain health improvements over time needs to be stated by further 

research.  
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ORDLISTA 

 

BMI          body mass index 

DK            diabetisk ketoacidos 

DN            diabetisk nefropati 

DM-2         typ-2 diabetes 

FA             fysisk aktivitet 

FT              fysisk träning 

HbA1C      glykosylerat hemoglobin 

IG              interventionsgrupp 

KG             kontrollgrupp 

SMBG        self-monitoring of blood glucose 
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BAKGRUND  

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor ingår fyra 

grundläggande ansvarsområden. Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Som sjuksköterska ska man se patienten, skapa en hållbar miljö och samtidigt 

vara medveten om dess betydelse för patientens hälsa. Patienten ska uppleva att vården som 

ges är personcentrerad (ICN, 2012).  

 

Diabetes är en sjukdom som förekommer i hela världen och dess förekomst är stigande. 

År 2013 var det uppskattade antalet personer med diabetes 382 miljoner världen över och 

siffran förväntas stiga till 471 miljoner till år 2035 (Cho et al., 2013). Idag har omkring 350 

000 svenskar fått diagnosen diabetes. Resultatet av ett par svenska studier tyder på att den 

totala diabetesprevalensen ökar, medan diabetesincidensen är i stort oförändrad (Berger, 

Stenström & Sundkvist, 1999; Ringborg et al., 2008). Det finns två huvudtyper av diabetes; 

typ-1 och typ-2. Typ-1 diabetes är en autoimmun sjukdom där betacellerna i pankreas 

angripits och destruerats och därefter förlorat förmågan att producera insulin. Typ-1 

diabetiker måste leva med dagliga regelbundna insulininjektioner (Bluestone, Herold & 

Eisenbarth, 2010). 

 

Typ-2 diabetes 

Omkring 90 procent av det totala antalet insjuknade i diabetes utgörs av typ-2 diabetes (DM-

2) och en av orsakerna till detta är ökad förekomst av fetma bland barn och vuxna som i sin 

tur utvecklar insulinresistens. Hos över 80 procent av diabetessjuka personer föreligger 

övervikt eller fetma. Långvarig fetma ses vara en riskfaktor för utveckling av DM-2 och då 

fetman bland barn ökar kan detta resultera i större utbredning av diabetes i framtiden (Sagen, 

2013). År 2014 fanns över 600 miljoner personer med fetma. Ett BMI över 30 klassas enligt 

World Health Organisation som fetma (WHO, 2015). Vid DM-2 föreligger en utsträckt 

rubbning av kolhydrat-, protein-, och lipidmetabolism och tillståndet är ofta ett led i det 

metabola syndromet. Det innebär en högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom (Sagen, 

2013). 
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DM-2 är ett heterogent tillstånd som i regel utvecklas långsamt. Utvecklingen av 

hyperglykemi och diabetes hos insulinresistenta personer orsakas av att frisättningen av 

insulin från pankreas är otillräcklig. Denna frisättning av insulin sker i vanliga fall då 

glukosnivåerna i blodet ökar och insulinets uppgift är att transportera glukoset in till cellerna. 

Vid typ-2 diabetes föreligger en relativ insulinbrist vilket innebär att insulinfrisättningen är 

för låg i förhållande till behovet och risken för hyperglykemi eller prediabetes ökar (Sagen, 

2013). 

 

I den prediabetiska fasen finner man att insulinresistensen gradvis försämras. För att 

kompensera för detta börjar betacellerna öka insulinfrisättningen så att blodsockret håller sig 

på normala nivåer, samtidigt ökar nivåerna av insulin i kroppen, även kallat hyperinsulinemi.  

Vid fortsatt ökande insulinresistens kommer betacellerna tillslut inte klara av att frisätta 

tillräckligt mycket insulin för att täcka kroppens behov och i sin tur reduceras frisättningen. 

Personen utvecklar då nedsatt glukostolerans eller prediabetes. Vid ytterligare svikt förvärras 

hyperglykemin och diabetes utvecklas (Sagen, 2013).  

 

Orsaken till utveckling av DM-2 är ett samspel mellan arv och miljöfaktorer. Med tanke på 

den ökade förekomsten de senaste decennierna är miljöfaktorerna tydliga. Utöver övervikt 

och fetma är även ålder, fysisk inaktivitet och rökning associerat till DM-2. Reducerad 

fostertillväxt, samt snabb tillväxt efter födseln ses även som möjliga riskfaktorer för 

utveckling av DM-2 (Sagen, 2013).  

Diagnostik 

Enligt WHO (2006) är de diagnostiska värdena för en diabetesdiagnos och nedsatt 

glukostolerans följande glukoskoncentration i plasma: 

Diabetes mellitus 

Kapillärt: ≥7,0 mmol/L (fastande) eller ≥12,2 mmol/L två timmar efter glukosbelastning. 

Nedsatt glukostolerans 

Kapillärt: <7,0 mmol/L (fastande) eller ≥ 8,9 och < 12,2 mmol/L två timmar efter 

glukosbelastning.   

Ett annat diagnostiskt mått är HbA1c, ett värde på glykosylerat hemoglobin, och är av WHO 

(2011) en rekommenderad diagnostisk metod för diabetes och föreslås kunna diagnosticera 

diabetes vid HbA1c ≥ 48 mmol/mol, men ett värde på HbA1c < 48 mmol/mol utesluter dock 

inte diabetes.  
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HbA1c-värdet kan dessutom predicera allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar samt mortalitet 

(Khaw, 2004). Så sent som 2009 rekommenderades denna metod av en kommitté europeiska, 

amerikanska och internationella diabetesorganisationer (The International Expert Committee, 

2009). De nordiska grannländerna använder sig idag av de nya WHO-rekommendationerna 

(Moberg, 2012). 

Komplikationer 

En misskött eller dåligt behandlad hyperglykemi kan leda till allvarliga och livshotande 

mikrovaskulära tillstånd som till exempel retinopati, förlust av syn och nefropati. Andra 

allvarliga tillstånd är neuropati och makrovaskulära komplikationer som amputationer och 

kardiovaskulär sjukdom (Klein, 1995). 

 

Studier har visat att diabetisk ketoacidos (DKA) är vanligare hos typ-2 diabetiker än hos typ-1 

diabetiker (Davis & Umpierrez, 2007). DKA är ett icke-vanligt förekommande tillstånd där 

hyperglykemi och ansamling av ketosyror i blodet sker genom att levern börjar producera 

ketonkroppar på grund av insulinbrist. Följden blir en osmotisk diures med förlust av vatten 

och elektrolyter med risk för hypokalemi vid korrigering av tillståndet eftersom acidosen 

resulterar i ett utbyte av kalium från det intracellulära rummet till det extracellulära rummet. 

Vid korrigering kommer detta skifta tillbaka vilket kan resultera i ett fall i 

serumkoncentrationen av kalium, med potentiellt livshotande kardiovaskulära följder. DKA 

kan utlösas av bland annat infektion, trauma, hjärtinfarkt och kirurgi (Skafjeld & Graue, 

2013). 

 

Diabetisk nefropati (DN) är en annan komplikation associerad till DM-2 och definieras 

kliniskt genom undersökning av urinprov. Vid påvisande av protein i urinen (proteinuri)  

måste urinvägsinfektion och njursjukdom uteslutas (Hartmann et al., 2002). Förstadiet till DN 

är mikroalbuminuri och kan utöver diabetes orsakas av feber, hypertoni, hjärtsvikt och 

urinvägsinfektion. Omkring hälften av alla diabetiker utvecklar mikroalbuminuri och hos en 

tredjedel av dessa utvecklas proteinuri (Marshall & Flyvberg, 2006). Den vanligaste orsaken 

till utveckling av njursvikt och njurtransplantation i västvärlden är DN (Marshall & Flyvberg, 

2006). Sjukdomens varaktighet, metabol kontroll och hypertoni är samtliga riskfaktorer för 

utveckling av njursjukdom, tillsammans med ärftlighet. Män löper högre risk för njursjukdom 

orsakad av diabetes. 
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Fysisk inaktivitet 

Inaktivitet och stillasittande beteenden är tiden då man inte har en ökad energiförbrukning 

jämfört med energiförbrukningen i vila (Pate, O’Neill, & Lobelo, 2008). Fysisk inaktivitet är 

ett allvarligt problem gällande folkhälsan och relaterat till ökningen av kroniska sjukdomar, 

bland annat typ-2 diabetes. En ökning av den fysiska aktiviteten har visat sig kunna reducera 

risken för att utveckla DM-2 (DPP Research Group, 2002). Enligt Ding och medarbetare 

(2016) belastade fysisk inaktivitet sjukvårdssystemen världen över med cirka 53 miljarder 

dollar år 2013. 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet (FA) innefattar all form av rörelse som ger ökad energiförbrukning. 

Fysisk träning (FT) är en planerad eller strukturerad fysisk aktivitet för att förbättra eller 

upprätthålla en eller flera komponenter av fysisk kondition (Caspersen, Powell & Christenson, 

1985). Enligt de internationella riktlinjerna för att stärka hälsan och förebygga sjukdom bör 

man utföra minst 30 minuters medelintensiv fysisk aktivitet varje dag motsvarande 150 kcal 

(Pate et al., 1995). Denna rekommendation gäller i dag i hela Norden (Nordiska Rådet, 2004). 

Statens Folkhälsoinstitut (FHI, numera Folkhälsomyndigheten) har i syfte att främja 

folkhälsan i Sverige och har utvecklat elva folkhälsopolitiska målområden. FA är målområde 

nummer nio och syftet är att öka den generella fysiska aktivitet hos allmänheten genom 

samlade insatser på fritiden, under skoltid och på arbetsplatser (FHI, 2010).  

Fysisk aktivitet och diabetes 

Individer diagnostiserade med DM-2 tränar ofta i mindre omfattning än den allmänna 

befolkningen och genom att öka sin träningsomfattning sker en signifikant förbättring i 

livskvalité samt reduktion av komplikationer som förkortad livslängd, mikrovaskulär skada, 

makrovaskulära komplikationer och försämrad livskvalité (Healy et al, 2014). Med 

interventioner riktade mot egenvård så har man genom information och instruktioner om 

vikthantering, fysisk aktivitet, övervakning av p-glukos och hantering av läkemedel uppnått 

förbättrad metabol kontroll hos individer med DM-2 (Diedrich, Munroe & Romano, 2009). 

Regelbunden FA har en central roll i både förebyggandet och behandlingen av typ-2 diabetes. 

FA ger bättre glykemisk kontroll och minskar i sin tur risken för bland annat kardiovaskulär 

sjukdom. Detta genom att blodtrycket och triglyceridnivåerna sjunker, HDL-kolesterolet ökar 

medan eventuella förhöjda nivåer av LDL-kolesterol och inflammatoriska parametrar sjunker 

(Sigal, Kenny, Wasserman, Castaneda-Sceppa & White, 2006). Ytterligare positiva effekter 
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vid regelbunden FA är att insulinkänsligheten ökar (Mayer-Davis et al.,1998) och en 

signifikant reduktion av kroppsvikt (Yamanouchi et al., 1995). 

 

Tidigare studier visar att FA som bestått av aerobisk träning och styrketräning eller båda är 

associerat med en reduktion av HbA1c-värdet hos patienter med DM-2, särskilt om 

träningstiden överskridit 150 minuter per vecka. Råd om FA var bara associerat med 

reduktion av HbA1c i kombination med kostråd (Umpierre et al., 2011) 

Mortalitet hos personer med DM-2 kan minskas till samma nivå som hos friska personer med 

kostomläggning och regelbunden fysisk aktivitet. Regelbunden FA kan förbättra 

blodsockerkontrollen vid DM-2 och sänka genomsnittsvärdet för långtidssockermarkören 

HbA1c. Förbättringen i metabol kontroll vid FA kan vara lika stor som vid intensiv 

läkemedelsbehandling (Sagen, 2013). Dock är det enligt Moratto (2007) fortsatt låg 

följsamhet till rekommendationerna trots de kända fördelarna med FA. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Dorothea Orems egenvårdsteori består av tre teorier; egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. Egenvård innebär handlingar som personer initierar och utför på eget 

bevåg i syfte att bibehålla liv, hälsosam funktion, fortsatt personlig utveckling och 

välbefinnande genom att uppnå krav för funktion och utveckling (Orem, 2001). 

Egenvårdskapaciteten är kort sagt individens förmåga att upprätthålla hälsa och välbefinnande 

och den varierar med bland annat ålder, hälsotillstånd, livserfarenhet och andra resurser. 

Teorin om egenvårdsbrist beskriver när en person är i behov av omvårdnad och detta är enligt 

Orem när egenvårdskapaciteten är mindre än egenvårdskravet.  

Teorin om omvårdnadssystem beskriver olika omvårdnadssituationer som kan uppstå, när 

någon är i behov av hjälp och någon annan har förmågan att hjälpa. Denna förmåga kallas 

omvårdnadskapacitet och syftar till att kompensera en individs egenvårdskapacitet, helt eller 

delvis, då egenvårdskapaciteten inte är tillräcklig för att tillgodose egenvårdsbehovet. Enligt 

Taylor (2006) beskriver Orem människan som en egenvårdsutövare med förmågan att 

realisera sin egenvårdskapacitet. Med utgångspunkt i Dorothea Orems fokusering på 

egenomsorg och teori om egenvård ska omvårdnaden organiseras så att patienten uppnår 

största möjliga egenvård (Bidstrup Jörgensen & Steenfeldt, 2012).  
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Enligt Orem upplever människan en avvikelse i sitt hälsotillstånd och kräver omvårdnad när 

egenvårdsbehovet överstiger egenvårdskapaciteten, som vid allvarliga sjukdomar. De kommer 

behöva uppfylla egenvårdskravet på egen hand eller genom att be andra människor om hjälp, i 

sjuksköterskans fall blir det oftast sjuka patienter som behöver vårdpersonalens hjälp 

(Memarian, 2011; Meleis, 2012). 

Hartweg (1991) menar att Orem identifierat fem metoder som människor använder sig av för 

att hjälpa varandra: agera för någon annan; vägleda någon; ge någon support, mentalt eller 

fysiskt; förse någon med en utvecklande miljö; och utbilda varandra. Detta skapar ett stöd- 

och utbildningssystem för vårdpersonal som kan appliceras på patienten då idén är att 

patienten ska stå för handlingen medan vårdpersonal handleder genom att stötta, vägleda, 

förse patienten med en utvecklande miljö samt undervisa, exempelvis kring fysisk aktivitet. 

Det är vanligt förekommande att kunskaps- och motivationsbrist föreligger hos patienter med 

DM-2 och på grund av detta är patienter ej medvetna kring de komplikationer sjukdomen kan 

medföra (Thomas, Alder & Leese, 2003). Genom att identifiera kunskapsbehovet och därefter 

förmedla evidensbaserad information om DM-2 och dess komplikationer samt fördelar med 

fysisk aktivitet kan egenvårdsåtgärder och stöd lättare initieras.  

 

Problemformulering 

DM-2 är en folkhälsosjukdom och antalet insjuknade ökar årligen. Övervikt, fetma och fysisk 

inaktivitet är starkt bidragande orsaker till varför man idag insjuknar i DM-2. Okunskap kring 

sin sjukdom och bristande egenvård är faktorer som inverkar negativt på den diabetessjukes 

hälsa. Eftersom diabetes är en kronisk sjukdom bör fokus ligga på hur patienten kan uppnå 

livsstilsförändringar och egenvård. Egenvård och följsamhet till behandlingsmål anses vara 

nyckelkomponenter i den kliniska vården av diabetes (Norris, Engelgau & Narayan, 2001). 

Intresset ligger i att studera vikten av egenvårdsbaserad fysisk träning och dess effekt hos 

vuxna med DM-2. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur egenvårdsbaserad fysisk träning 

påverkar vuxna med typ-2 diabetes samt hur olika typer av leveransmetoder av information 

påverkar patienters hälsa. 



 

7 

 

Frågeställning 

1. Hur kan information och rådgivning i sjukvården om fysisk träning som behandlande 

åtgärd hjälpa vuxna med typ-2 diabetes? 

2. Vilken effekt har fysisk träning på vuxna med typ-2 diabetes avseende relaterade och 

relevanta variabler som HbA1C-värden, kolesterolvärden och kroppsmått?  

3. Hur påverkar olika egenvårdsstrategier den fysiska aktivitetsnivån? 

METOD 

Design 

En systematisk litteraturstudie har genomförts i syfte att beskriva och analysera relevanta 

publikationer samt beskriva kunskapsläget inom aktuellt intresseområde (Polit & Beck, 2014).   

Sökstrategi 

Artikelsökning har genomförts i databaserna PubMed och CINAHL under perioden november 

2016 till december 2016 via en inloggning från Uppsala universitetsbibliotek. En 

fritextsökning med MesH-termerna ”exercise”, ”diabetes mellitus, type 2” och ”self care” 

utfördes. Då fritextsökningen även innefattade de MesH-indexerade artiklarna under 

respektive sökord ansågs det fördelaktigt att använda sig av en fritextsökning för ett bredare 

urval av artiklar. Flera artiklar innehöll fysisk aktivitet som interventionsmetod och dessa 

valdes att inkluderas trots att sökordet exercise betyder träning. Vid granskning fanns en ej 

färdigställd artikel som enligt författaren skulle ha sin data sammanställd under 2013. 

Ytterligare en fritextsökning gjordes på PubMed-databasen med författarens namn ”Eakin 

EG” med syfte att erhålla den färdigställda artikeln. 

Inklusionskriterier 

De fem inklusionskriterierna som valts och fungerat som filtrering vid artikelsökning är; (1) 

Randomized Controlled Trials (RCT) då vi avser att undersöka effekt på interventionsgrupp, 

(2) publiceringsdatum från och med 2006 för att erhålla aktuell forskning inom området, (3) 

artiklar skrivna på engelska då översättning skulle vara tidskrävande, (4) studier avseende 

vuxna människor och (5) att publikationerna finns tillgängliga i sin full-text form antingen via 

Uppsala universitetsbibliotekets sökfunktion eller fristående.  
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Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna är: (1) Lågt totalt deltagarantal <70, (2) studieprotokoll, (3)  pilotstudie, 

(4) icke-relevant urvalsgrupp, (5) icke-relevant intervention, (6) ej tillgängligt i full-text, (7) 

låg intern reliabilitet. En artikel (Plotnikoff , 2010) hade ett deltagarantal på 48 men 

bedömdes vara av hög kvalitet. Se tabell 1: Översikt av litteratursökning och urval 

 

 

 

Tabell 1: Översikt av litteratursökning och urval 

PubMed      

Söknr. Sökord Utfall Läst 

abstract 

Läst 

fulltext 

Utvalda 

1 Diabetes 

mellitus, type 2 

5466    

2 1 AND exercise 705    

3 2 AND self care 110 53 15 7 

PubMed      

1 Eakin EG 14 1 1 1 

CINAHL      

1 Diabetes 

mellitus, type 2 

940    

2 1 AND exercise 150    

3 2 AND self care 18 15 6 3 

Bearbetning och analys  

Kvalitetsanalys  

Sökningen resulterade i totalt 128 artiklar som genomgick granskning. Granskningen bestod 

av läsning av abstrakt med syfte att utröna om det var en RCT med relevant urvalsgrupp (typ-

2 diabetiker) samt relevant intervention (FA eller FT). Efter denna granskning lästes 

fulltexterna för att säkerställa god reliabilitet och validitet.  
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Efter att artiklar granskats och valts ut värderades kvaliteten med hjälp av kvalitetskriterier 

och granskningsmall som utarbetats från Forsberg och Wengström (2015) (Bilaga 1). De 

studier som erhöll hög eller medel kvalitet vid kvalitetsvärderingen och med tillstånd från en 

etisk kommitté inkluderades. De elva studier som granskades ansågs vara av tillräckligt hög 

kvalitet för att ingå i litteraturstudien.  

Resultatanalys  

Efter kvalitetsvärderingen sammanställdes artiklarna i tabellform (Tabell 2: Teman och 

subteman) där artiklarna delades in i teman i enlighet med frågeställningarna. Kategorierna 

används som underrubriker vid sammanställningen av studiens resultat.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Enligt SFS 2003:460 avses arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på 

grundnivå eller på avancerad nivå ej som forskning som går under lagen om etikprövning vid 

forskning. Samtliga artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie har genomgått etisk 

granskning. Artiklarna har besvarat frågeställningar och uppfyllt inklusionskriterierna. Inga 

urval har gjorts baserat på författarnas åsikter och ett objektivt förhållningssätt har använts 

(CODEX, 2016). 

 

RESULTAT 

Resultatet omfattar elva randomiserade kontrollerade studier från Kanada, Kroatien, Spanien, 

Kina, USA och Australien. Antal studiedeltagare varierade mellan 48 och 405. Resultatet 

presenteras under tre teman och totalt sju subteman i enlighet med frågeställningarna, se tabell 

2: Teman och subteman. Redovisning av resultat sker i löpande text med referenser. För 

litteraturöversikt, se Bilaga 2: Litteraturöversikt av utvalda randomiserade kontrollerade 

studier avseende effekterna av egenvårdsbaserad fysisk träning på typ-2 diabetiker. 
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Tabell 2: Teman och subteman 

Teman              Egenvårdsintervention Information Sjukdomsvariabler  

Subteman Webbaserad HbA1c 

 Telefonbaserad 

Gruppmöten 

Kroppsmått 

Kolesterolvärden 

Information 

Webbaserad 

Jennings et al. (2013) och Fisher et al. (2013) 12 veckor, respektive 12 månaders webbaserade 

interventioner med fokus på fysisk träning observerade en signifikant skillnad hos 

interventionsgruppen (IG) i förhållande till kontrollgruppen (KG) avseende mängd fysisk 

träning vid interventionsslutet. Däremot hade mängden fysisk aktivitet reducerats vid 

uppföljningen 9 månader efter den webbaserade interventionen som hade fokus på att öka 

träningsmängden (Jenning et al., 2013). Vid den första uppföljningen fyra månader efter den 

webbaserade interventionen riktad mot egenvård och FT i Fisher et al. (2013) såg man en 

signifikant skillnad mellan grupperna. Ökningen var bestående hos IG och mängden FT sjönk 

hos KG. Ingen signifikant skillnad i HbA1c-värden sågs mellan grupperna under 

interventionstiden eller vid uppföljning (Fisher et al., 2013). Tang et al. (2013) testade en 

webbaserad intervention med fokus på FA vilket resulterade i signifikant förbättrade HbA1c-

värden vid 6 månaders uppföljning men ej efter 12 månader då kontrollgruppens värden 

sjunkit och interventionsgruppens ökat. LDL-kolesterolet sjönk succesivt hos IG under 12-

månadersperioden. 

Telefonbaserad 

Wayne et al. (2015) och Eakin et al. (2014) undersökte telefonbaserade interventioner och där 

skedde de största förändringarna i HbA1c-värden respektive viktförlust och mängd FA  hos 

interventionsgrupperna i perioden mellan interventionsstart till den första uppföljningen  

(3 månader respektive 6 månader). En signifikant skillnad uppmättes i HbA1c-värden hos IG 

som fått både stöd av vårdpersonal samt dygnet-runt stöd via mobiltelefon. Detta till skillnad 

från KG som endast erhöll sedvanlig diabetesvård genom vårdcentral (Wayne et al., 2015). 
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Samma mönster ses hos Eakin et al. (2014) undersökning gällande mängd FA och viktförlust 

hos IG. Deltagarna mottog 27 samtal under loppet av 18 månader, samtalen mottogs i täta 

intervall vid start och glesades successivt ut. Störst viktnedgång sågs vid första uppföljningen 

efter 6 månader för att sedan plana ut. IG upprätthöll träningsmängden som uppnåtts efter 6 

månader under resten av interventionen, samt vid uppföljningen 6 månader efter avslutad 

intervention (Eakin et al., 2014) 

Mötesbaserad 

Pibernik-Okanovíc et al. (2015) visade att gruppmöten med en kort återutbildning på 90 

minuter angående diabetesrelaterade problem åstadkom samma effekt som mer avancerade 

interventioner på samtliga sjukdomsrelaterade variabler förutom minimalt på HbA1c. 

Signifikanta förbättringar i depressiva symtom, hälsorelaterad livskvalitet, kolesterolvärden, 

LDL-kolesterol, triglycerider och egenvårdsbeteende observerades hos samtliga grupper vid 

uppföljning 12 månader efter interventionsslut. Ytterligare en studie (Beverly et al., 2013) 

undersökte också gruppmöten med återutbildning där fokus låg på att förstärka 

egenvårdskapaciteten hos diabetessjuka patienter som ej uppnått sina glykemiska mål. 

Återutbildningen hjälpte patienter att uppnå förbättringar i HbA1c-värden efter 3 månader 

men förbättringarna bibehölls ej efter 6 respektive 12 månader.  

I en studie av Liu et al. (2012) erhöll interventionsgruppen tolv månatliga gruppmöten för att 

stödja patienternas egenvårdskapacitet och undersöka effektiviteten på egenvårdsbeteenden, 

self-efficacy och hälsostatus. Kontrollgruppen erhöll sedvanlig diabetesvård. 

Interventionsgruppen ökade genomsnittstiden för aerobisk aktivitet och förbättrade 

medelvärdet i systoliskt blodtryck. En annan studie bestod av att IG fick ett multigym med 

hantlar och utförde styrketräning 3 dagar i veckan under 16 veckor i hemmet. En kvalificerad 

träningsspecialist övervakade träningen till en början för att säkerställa att träningen utfördes 

korrekt. Signifikanta skillnader i styrka uppnåddes och fasteinsulinet sjönk hos IG.  

Ingen signifikant skillnad uppmättes i HbA1c eller i hälsorelaterad livskvalitet mellan 

grupperna. Det goda HDL-kolesterolet sjönk hos deltagarna i kontrollgruppen medans det låg 

på fortsatt bra värden hos de styrketränande deltagarna. Resultaten visar att styrketräning i 

hemmet under viss uppsikt är effektivt för att förbättra styrkan hos överviktiga personer med 

DM-2 och även har en positiv effekt på fasteinsulinnivåer, HDL-kolesterol och 

styrketräningsrelaterad socialkognition (Plotnikof et al., 2010).  
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En klinikbaserad studie av Christian et al. (2008) gav patienterna datagenererad feedback som 

syftade till att öka motivationen för ökad fysisk aktivitet, att reducera kaloriintag, att 

identifiera hinder till att genomföra livsstilsförändringar och att erbjuda skräddarsydda råd för 

att initiera livsstilsförändringar. Var tredje månad under ett år skedde en konsultation med 

läkare angående livsstilsförändringar. Interventionen resulterade i positiva 

beteendeförändringar hos patienterna, ökad rekommenderad träningsmängd samt 

viktnedgång. 

Garcia de la Torre et al. (2013) utförde också en mötesbaserad studie som innehöll två 

interventionsgrupper; en med enbart Self Monitoring of Blood Glucose (SMBG) och den 

andra med SMBG samt fysisk träning. Alla deltagare, inklusive de i KG, erhöll en individuell 

livsstilsintervention som varade i två timmar och återgavs årligen i 3 år. Resultatet blev att 

användandet av SMBG i ett strukturerat utbildningsprogram effektivt kunde sätta 

nydiagnostiserad diabetes i regress med bibehållen normoglykemi vid tre års uppföljning. 

Deltagarna i IG hade 4,5 gånger större sannolikhet att uppnå regression i stark motsats till en 

förväntad progredierande kontrollgrupp. En signifikant förbättrad livsstil rapporterades och 

signifikant fler deltagare hade en viktförlust på över fyra kilogram hos interventionsgrupperna 

(Garcia de la Torre et al., 2013).  

Sjukdomsvariabler 

HbA1c 

Wayne et al. (2015) visade att hälsocoaching under 6 månader med fokus på fysisk aktivitet 

samt tillgång till en hälsocoach i mobiltelefonen dygnet runt ledde till en signifikant reduktion 

efter 3 månader hos interventionsgruppen men dock ej efter 6 månader hos kontrollgruppen. 

Detta då värdena hos IG slutade sjunka medan värdena hos KG fortsatte sjunka successivt. 

Garcia de la torre et al. (2013) undersökte skillnaderna mellan egenvårdsutbildning och 

egenvårdsutbildning med träning mot en kontrollgrupp som enbart fick en livsstilsintervention 

under 20 veckor. Vid uppföljning tre år senare mättes en signifikant skillnad i HbA1c.  

Tang et al. (2013) visade att 12 månaders webbaserad utbildning i egenvård, träning och kost 

gav en signifikant reduktion av HbA1c-värden mellan IG och KG efter 6 månader. Däremot ej 

vid 12 månader då en lätt ökning av värdena observerades hos IG medan värdena hos KG 

reducerats. 
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Pibernik-Okanovíc et al. (2015) undersökte två interventionsgrupper där deltagarna i ena 

gruppen erhöll 6 veckors utbildning i fysisk aktivitet och träning och den andra gruppen erhöll 

6 psykopedagogiska sessioner rörande depression. KG erhöll fortsatt sedvanlig diabetesvård.  

HbA1c-värdena förbättrades men var av ”borderline significance”. Någon signifikant skillnad 

mellan grupperna observerades ej. 

Eakin et al. (2014) påvisade ej någon signifikant skillnad mellan grupperna efter 6 månader 

där IG hade under 18 månader fått regelbundna telefonsamtal med information om egenvård 

och träning. Christian et al. (2008) observerade reduktioner mellan grupperna men dessa var 

ej av signifikant värde. Detta efter ett 12 månaders webbaserat stödprogram där IG fick 

information och råd hur man kan gå tillväga för att öka mängden fysisk träning till skillnad 

från KG som fick informationsblad om diabetes, kost och träning. Beverly et al. (2013) 

undersökte gruppdiskussioner riktade mot egenvård och fysisk aktivitet vid DM-2. En mindre 

skillnad mellan grupper efter 3 månader uppmättes. Vid uppföljning efter 6 respektive 12 

månader kunde däremot ingen skillnad observeras. Fisher et al. (2013) påvisade inga 

signifikanta skillnader i HbA1c-värden hos två IG efter ett 12 månaders webbaserat 

egenvårdsprogram med fokus på medicin, kost och träning. 

Kroppsmått 

Wayne et al. (2015) observerade en signifikant reduktion i kroppsvikt och midjemått hos IG 

med hjälp av hälsocoaching under 6 månader med fokus på FA genom mobil samt med 

tillgång till hälsocoach dygnet runt. Liknande resultat sågs i Eakin et al. (2014) 

telefonsamtalsintervention vilket ledde till signifikanta skillnader i viktförlust och midjemått. 

Garcia de la Torre et al. (2013) åstadkom en signifikant skillnad i viktförlust som bibehölls 

vid uppföljningen tre år efter interventionen. Liu et al. (2012) hade efter 12 månaders 

grupputbildning med fokus kunskap, egenvård och träning inte visat några signifikanta 

skillnader i BMI. Tang et al. (2013) visade ej signifikant skillnad i vikt efter 12 månaders 

webbaserad utbildning i egenvård, träning och kost. Christian et al. (2008) observerade en 

viktförlust på 5% av kroppsvikt hos 21% av deltagarna i IG, till skillnad från KG (10,6%) vid 

uppföljning efter 12 månader. 

Kolesterolvärden 

Pibernik-Okanovíc et al. (2015) uppvisade en signifikant förbättring av totala 

kolesterolvärden och LDL-kolesterol hos samtliga grupper vid 12 månaders uppföljning.  



 

14 

 

Tang et al. (2013), (intervention under rubrik HbA1c) visade signifikant förbättring av LDL-

kolesterol hos IG i förhållande till KG vid uppföljning efter 12 månader.  

Christian et al. (2008) (intervention under rubrik HbA1c) observerade signifikanta reduktioner 

av totalt kolesterol och LDL-kolesterol hos IG i förhållande till KG, men sänkningarna kan 

delvis vara relaterade till patienternas olika intag av kolesterolsänkande läkemedel enligt 

författaren. I Eakin et al. (2014) observerades ej någon skillnad i kolesterolvärden.  

Plotnikoff et al.(2010) visade dock att kontrollgruppens HDL-kolesterolvärden sjönk medan 

de styrketränande deltagarna hade fortsatt goda HDL-kolesterolvärden. 

Egenvårdsintervention 

Garcia de la Torre et al. (2013) observerade en signifikant skillnad i mängd fysisk aktivitet 

mellan EG och KG vid uppföljning efter en 3 års intervention. I Eakin et al. (2014) studie 

kunde man se en signifikant skillnad i mängd fysisk träning mellan IG och KG, 

träningsmängden hos IG hade ökat med 42% i förhållande till KG vid uppföljning efter 24 

månader. Plotnikoff et al. (2010) hembaserade träningsprogram med 3 styrkepass i veckan 

under 3 månader gav signifikanta skillnader i muskelstyrka hos IG efter en 16 veckors 

intervention. Christian et al. (2008) uppmätte en signifikant förbättring i träningsmängd hos 

IG, 53% av deltagarna i interventionsgruppen tränade mer än 150 minuter per vecka efter 

användning av ett webbaserat program där IG fick information och råd om hur man går 

tillväga för att öka mängden fysisk träning. Av KG tränade 37% vid uppföljning efter 12 

månader.  

 

Jennings et al. (2013) visade att 12 veckors webbaserad egenvårdsprogram med undervisning, 

stöd, planering och målsättning kring fysisk träning gav en signifikant ökning av mängden 

fysisk träning hos IG vid första uppföljningen efter 12 veckor, däremot ej vid uppföljningen 

efter 36 veckor. Fisher et al. (2013) undersökte skillnader mellan ett webbaserat 

egenvårdsprogram och ett webbaserat egenvårdsprogram med åtta-stegsprogram för att 

emotionellt kunna hantera sin DM-2 mot en kontrollgrupp som fick en 20 minuters 

hälsoriskvideo och generell information om diabetes. Signifikant skillnad i mängd fysisk 

träning kunde ses hos båda IG samt KG vid första uppföljningen efter 4 månader. Mellan 

månad 5 till månad 12 upprätthöll båda IG samma träningsmängd medan KG successivt 

slutade träna. Liu et al. (2012) visade att utbildning och stöd om egenvård, planering och 

träning i grupp, fördelat på 12 sessioner över 12 månader hos IG gav en ökad träningsmängd 
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på 40 minuter i veckan i förhållande till KG som erhöll diabetesvård på vårdcentral. Pibernik-

Okanovíc et al. (2015), (läs intervention under rubrik HbA1c) observerade en liten ökning i 

mängd fysisk träning hos alla tre grupper över 12 månader men ingen signifikant skillnad från 

varken baslinjen eller mellan grupper observerades. 

 

 

DISKUSSION 

Det framkommer tydligt att information om typ-2 diabetes och fysisk träning behövs för 

vuxna med DM-2. Detta för att skapa en medvetenhet om riskerna att leva med en oreglerad 

DM-2, samt förståelse för sambandet mellan FA, FT och de positiva effekter de utövar på 

sjukdomstillståndet. Samtliga granskade artiklar kommer fram till att utebliven fysisk träning 

har negativ inverkan på HbA1c, kroppsmått och totalt kolesterol. Flera studier belyser även 

problematiken att patienter inte upprätthåller sina livsstilsförändringar efter avslutad 

intervention. 

Resultatdiskussion 

Information om sjukdomen och information kring fördelar med fysisk träning anpassad för 

varje enskild individ kan hjälpa personer med DM-2 att hantera sin sjukdom och minska 

samhällets kostnader för sjukskrivningar relaterade till sjukdomsbilden menar Garcia de la 

Torre et al. (2013). Det finns många fördelar med att ge patienter information och stöd kring 

DM-2 och fysisk aktivitet. De största förändringarna mellan IG och KG, oavsett variabel som 

var avsedd att mäta, inträffade i perioden mellan interventionsstart till första uppföljningen 

(Jennings et al., 2013; Fisher et al., 2013; Tang et al., 2013; Wayne et al., 2015; Eakin et al., 

2014 & Beverly et al., 2013). Trots signifikanta förbättringar i mängd fysisk träning vid 

interventionens slut observerades svårigheter med att upprätthålla träningsvanor efteråt och 

författarna förtydligar vikten av att finna strategier för att upprätthålla träningsmängd då det 

observerats liknande problem i tidigare studier (Jennings et al, 2013). 

Resultaten från denna litteraturstudie är liktydiga med tidigare forskning (Norris, Lau, Smith, 

Schmid & Engelgau, 2002) där egenvårdsutbildning förbättrade HbA1c-värden vid direkt 

uppföljning och att positiv effekt avtog 1-3 månader efter intervention vilket kan tyda på att 

lärda beteenden förändras över tid. Orsaker till varför man inte upprätthåller eller anammar 
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nya beteende kan vara brist på information och kunskap kring diabetes och fysisk aktivitet, 

avsaknad av motivation, bristande självförtroende, ekonomi, trötthetskänslor och bristande 

support (Thomas, Alder & Leese, 2003). 

Beteendeförändringar som uppnåtts tidigt i interventioner har upprätthållits över tid vilket 

tyder på att ett kontinuerligt stöd hjälper patienter att bibehålla inlärda beteenden (Liu et al., 

2012, Fisher et al., 2013 & Tang et al., 2013). Wayne et al. (2014) visar att 

interventionsgruppen tappar motivation efter 3 månader, samtidigt som signifikanta skillnader 

observerats. De accelererade resultaten som observerades hos EG antyder att interventionen 

underlättade att uppnå beteendeförändringar och resultat fortare. Samtidigt sågs att den 

enklare interventionen som kontrollgruppen erhöll likaledes har god effekt fastän 

långsammare. Eakin et al. (2014) genomförde en intervention under 18 månader med 

bestående signifikanta skillnader vid uppföljning 6 månader senare. Detta kan tyda på att en 

längre intervention resulterar i bestående bibehållning av de inlärda beteenden i högre grad, i 

alla fall under en kortare period. Liknande resultat har belysts tidigare som visar att längre 

interventioner resulterar i bestående signifikanta skillnader (Sarkadi & Rosenqvist, 2004). 

Övervakning av blodsockernivåer i kombination med ett strukturerat utbildningsprogram kan 

leda till livsstilsförändringar som är associerat med viktförlust och en förbättrad glykemisk 

kontroll. Anledningen tros vara att informationen som erhålls från blodsockermätningar är en 

starkt motiverande faktor som uppmuntrar till egenvård av då patienten direkt kan se vilken 

inverkan en måltid eller ett träningspass har på blodsockernivåerna. Detta tyder på att SMBG 

är ett effektiv verktyg för att justera kost, träning och medicinering samt följsamhet till en 

förbättrad livsstil (Garcia de la Torre et al., 2013). 

Jennings et al. (2013) menar att individuella träffar med diabetessjuka patienter ofta är 

kostnads-, och resurskrävande och att man sällan når ut till fler än de som bor i närheten. 

Ett alternativ till detta är webbaserade interventioner som enligt Fisher et al. (2013) är 

kostnadseffektivt och med möjligheten att nå ut till fler patienter. 

Gruppbaserad återutbildning hos patienter med oreglerad diabetes har en kortsiktig effekt på 

HbA1c-värden menar Beverly et al. (2013), samt att gruppmöten möjligtvis inte är den 

effektivaste leveransmetoden i syfte att förstärka och framförallt upprätthålla nya inlärda 

beteenden gällande egenvård. Hos patienter som har problem att sköta sin egenvård behövs 

mer strukturerade program för att kunna utveckla och upprätthålla inlärda beteenden över tid. 

Liu et al. (2012) visar däremot att deras gruppmöten resulterat i signifikanta förbättringar över 



 

17 

 

tid gällande fysisk träning samt  blodtryck. Författarna antyder att gruppmötesmodellen är ett 

effektivt verktyg. Dessa skillnader i resultat kan bero på att interventionsgruppen i Liu et al. 

(2012) erhöll fler gruppmöten. Resultaten från Beverly och medarbetares (2013) studie är 

liktydiga med annan forskning (Adolfsson et al., 2007) som visar att få gruppmöten med 

fokus mot återutbildning inte är en effektiv leveransmetod då man inte kunde se några 

skillnader mellan grupper i egenvårdsbeteenden. 

 

Resultaten i studien av Pibernik-Okanovíc och medarbetare (2015) visade att oavsett om 

deltagarna fick genomgå en återutbildning, psykopedagogisk utbildning eller fysisk aktivitet 

uppnåddes en lika stor effekt på egenvårdsbeteenden som vilket är samstämmigt med 

resultaten från Fisher och medarbetare (2013) som visade förbättringar i bland annat 

egenvårdsbeteenden. Detta tyder på att patienters emotionella tillstånd är mottagligt i hög grad 

till uppmärksamhet från vårdpersonalen samt en minimal intensifiering av diabetesvården. 

Med tanke på att diabetessjuka i högre grad är deprimerade (Ali, Stone, Peters, Davies & 

Khunti, 2006) är detta ett fynd som bör uppmärksammas. Plotnikoff och medarbetare (2010), 

genomförde en intervention med fokus på hembaserad styrketräning vilket resulterade i 

styrkeökningar, minskning av fasteinsulin samt ökning i self-efficacy och målsättning, 

däremot ej i HbA1c-värden. Detta kan bero på att deltagarna ej utövat aerobisk aktivitet 

eftersom man enligt Sigal och medarbetare. (2007) bör kombinera styrketräning och kondition 

för att sänka sina HbA1c-värden. Styrketräning visade sig även ha positiva effekter på 

kolesterolvärden, framförallt på HDL-kolesterolet (Plotnikoff et al., 2010), vilket även stöds 

av tidigare forskning (Christos et al., 2009). 

Christian och medarbetare (2008) menar att när patienterna själva identifierar barriärer till 

fysisk träning och aktivitet i kombination med skriftlig feedback samt kortvariga möten med 

fysioterapeut, så resulterar det i positiva livsstilsförändringar. De mötesbaserade 

interventionerna (Pibernik-Okanovíc et al., 2015, Liu et al., 2012, Garcia de la Torre et al., 

2013, Plotnikoff et al., 2010,Christian et al., 2008, Beverly et al., 2013) visade ej signifikanta 

skillnader i HbA1c men däremot i diverse olika sjukdomsvariabler. Liu och medarbetare 

(2012) observerade endast signifikanta skillnader i FA och blodtryck.  

De olika typerna av informationssätt gav inga samstämmiga resultat när det gäller signifikanta 

skillnader i de olika observerade sjukdomsvariablerna. Däremot är sjukdomsbehandling med 

hjälp av informationsteknologi associerat med förbättrad glykemisk kontroll hos diabetiker 
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samt lägre vårdkostnader (Alharbi et al., 2016) vilket även stöds av fynden från denna 

litteraturstudie. Det är tydligt att den diabetessjuka patienten är i behov av information, 

kontinuerligt stöd och uppmuntran för att initiera och bibehålla livsstilsförändringar. Idén är 

enligt Orem att vårdpersonal ska handleda genom stöd, vägledning, support och utbildning 

kring DM-2 och FA och att patienten ska stå för handlingen (Hartweg, 1991).  

Metoddiskussion  

Styrkorna med denna studie var att artiklarna, med ett undantag (Liu et al., 2012), var 

baserade i västvärlden, vilket ger relevans, att relevanta interventioner undersökts samt att 

artiklarna hållit en relativt hög kvalitet. Artiklarnas författare resonerade ofta kring sina 

resultat och detta gav en god uppfattning om det vetenskapliga förhållningssättet som forskare 

ska ha mot sina resultat, såväl negativa som positiva. 

Svagheter med denna studie var att enbart artiklar från och med 2006 inkluderades, detta 

kunde ha vidgats för att erhålla ett bredare underlag. På grund av arbetets omfattning beslöts 

det ändå att urvalet var adekvat.  Andra typer av interventioner som exempelvis 

nutritionsmodifieringar hade kunnat jämföras både med och mot fysisk aktivitet för att ge en 

bredare och djupare förståelse för detta komplexa sjukdomstillstånd. Men inom ramen för 

detta examensarbete får endast en typ av intervention anses rimligt på grund av den 

begränsade tidsramen. Det kan ha missats relevanta publikationer eftersom sökningen var 

begränsad med avseende på databaser, språk, sökord (t.ex. physical activity, training, 

resistance med flera). Ett bredare underlag hade eventuellt gett ett annorlunda resultat. 

Inklusions- och exklusionskriterierna baserades på syftet samt frågeställningen. Detta gav 

artikelsökningen relevans och nödvändig avgränsning. En faktor som begränsade 

omfattningen av sökningen var tid. Exklusionskriterierna gav ett smalt men relevant underlag 

vilket ger denna litteraturstudie högre validitet. 

Kvalitetsbedömningen gjordes enligt en modifierad mall från Forsberg och Wengström 

(2015) vilket underlättade den systematiska genomgången av artiklarna. Vid bristande kvalitet 

exkluderades artiklarna då de ansågs vara av tvivelaktig kvalitet (n=6). Det går att spekulera 

kring hur urvalsprocessen påverkats av vald kvalitetsbedömningsmall men faktum kvarstår att 

artiklarna håller hög relevans utifrån sökmetod och god kvalitet utifrån vald bedömningsmall. 
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Kliniska implikationer 

Sjuksköterskan ska enligt Patientlagen ge patienter information om bland annat; sitt 

hälsotillstånd, metoder för vård och behandling, risker för komplikationer och biverkningar 

samt metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Sjuksköterskan ska också genom att utgå 

från patientens önskemål och individuella förutsättningar få patienten att medverka i hälso- 

och sjukvården genom att få hen aatt själv utföra vissa vård- eller behandlingsåtgärder (SFS, 

2014:821). 

Sjuksköterskans uppgift är att få patienten att känna sig delaktig i sin vård genom 

evidensbaserad information och uppmuntra till egenvårdsåtgärder samt att motivera till 

livsstilsförändringar.  

Vidare forskning 

Studiens resultat tyder på att det inte finns ett universellt verktyg för att leverera information 

och motivera till livsstilsförändringar. Det är troligt att mer forskning krävs för att bestämma 

vilka metoder som har god effekt samt om mottagligheten påverkas av exempelvis 

demografiska variabler. 

Slutsats 

Fysisk aktivitet och fysisk träning är effektiva behandlingsmetoder för vuxna diabetessjuka 

personer som kan förebygga sjukdomsprogression samt komplikationer. Faktorer som kan 

hindra personer från att utföra dessa egenvårdsåtgärder kan vara brist på information och 

kunskap kring sjukdomen och fysisk aktivitet, motivationsbrist, en nedsatt förmåga att tro på 

sin egenvårdskapacitet, ekonomi eller en känsla av avsaknad av stöd. Sjuksköterskan bör 

kunna identifiera dessa hinder samt motivera och uppmuntra till livsstilsförändringar. 

Patienter som ej uppnått sina glykemiska mål behöver kontinuerlig och upprepad utbildning 

för att uppnå förbättring. Det effektivaste utbildningsprogrammet eller metoden för att 

bibehålla långtidseffekter med avseende på glykemisk kontroll bör fastslås genom ytterligare 

forskning. 
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Bilaga 1 

Kriterier för kvalitetsvärdering (Forsberg & Wengström, 2016) 

Hög kvalitet (1) Medelkvalitet 

(2) 
Låg kvalitet (3) 

                                                                           Randomiserad kontrollerad studie 

Större väl genomförd studie med tydlig beskrivning av 

studieprotokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Patientmaterialet är tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen 

 

Randomiserad studie med för få patienter 

och/eller för många interventioner vilket ger 

otillräcklig styrka. Bristfällig materialbeskrivning, 

stort bortfall av patienter. 
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Bilaga 2: Litteraturöversikt av utvalda randomiserade kontrollerade studier avseende effekterna av egenvårdsbaserad fysisk träning på typ-2 

diabetiker. 

Författare 

År 

Land 

Design Deltagare 

Bortfall 

Syfte Resultat Kvalitet 

Beverly et al. 

2013 

USA 

RCT n = 134 

EG = 67 

KG = 67 

Bortfall = 11 

 

Undervisa om diabetes egenvård och att 

sätta realistiska hälsomål samt utveckla en 

plan för att uppnå betydelsefull 

beteendeändring. 

 

Gruppdiskussioner uppdelad i 4 sessioner 

om diabetes, dess komplikationer och 

åtgärder. Förbättrade HbA1c-värden efter 3 

månader under intervention, ej efter 6 och 

12 månader. Ej skillnader i mängd FA. 

Medel 

Christian et al. 

2008 

USA 

RCT n = 310 

EG = 155 

KG = 155 

Bortfall = 37 

Att utifrån patientens förutsättningar 

skräddarsy en handlingsplan för att 

förbättra den fysiska aktiviteten och diet 

och undersöka effekterna av detta. 

12 månaders intervention, skräddarsytt 

program i samråd med fysioterapeuter för 

att förbättra kosthållning och öka mängd 

FA. Signfikant sänkning av kolesterol. 

Ökad mängd fysisk träning. Ej signifikant 

skillnad i kroppsvikt, lipider eller HbA1c. 

Medel 

Eakin et al. 

2014 

Australien 

RCT n = 302 

EG = 151 

KG = 151 

Bortfall =  

53 

Att bedöma effektiviteten av en 

telefonbaserad intervention med fokus på 

kost och fysisk aktivitet riktad mot 

australienare med DM2 registrerad på VC. 

18 månaders telefonintervention med fokus 

på FA, att reducera energiintag samt 

beteendeterapi. Signifikant vitkminskning. 

42% ökning av fysisk aktivitet hos EG i 

förhållande till KG. Ej signifikant skillnad i 

HbA1c-värden. 

Hög 

Fisher et al. 

2013 

RCT n = 392 

EG1 = 150 

Att jämföra tre interventioner för att 

reducera lidandet hos patienter med DM-2. 

12 månaders intervention med webbaserat 

egevårdsprogram, fokus mot medicin, kost 

Medel 
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USA EG2 = 146 

KG = 96 

Bortfall = 73 

och träning. Signifikanta skillnader i 

kaloriintag och mängd FT. Ej signifikant 

skillnad i HbA1c-värden i båda grupper. 

Författare 

År 

Land 

Design Deltagare 

Bortfall 

Syfte Resultat Kvalitet 

Garcia de la 

Torre et al. 

2013 

Spanien 

RCT n = 195 

EG1 = 65 

EG2 = 65 

KG = 65 

Bortfall = 10 

Att undersöka återgångsgrad av sjukdom 

hos patienter med nyligen diagnostiserad 

DM2 efter livsstilsintervention och 

farmakologisk behandling baserat på 

SMBG. 

20 veckors utbildning i egenvård resp. 

egenvård med träning. Signifikant skillnad 

mellan grupper i mängd träning, 

kosthållning, viktförlust och HbA1c-värden 

vid 36 månaders uppföljning. 

Medel 

Jennings et al. 

2013 

Australien 

RCT n = 397 

EG = 197 

KG = 202 

Bortfall = 

223  

Att genom ett självhjälpprogram på webben 

uppmuntra till utveckling av färdigheter 

och förmågor för att initiera och bibehålla 

hälsorelaterade beteendeförändringar. 

12 veckors webbaserat egenvårdsprogram 

för att initiera och upprätthålla 

hälsorelaterade beteendeförändringar. 

Fokus på FA. Signifikant skillnad i tid 

ägnad åt fysisk aktivitet. 

Medel 

Liu et al. 

2012 

Kina 

 

RCT n = 208 

EG = 119 

KG = 89 

Bortfall = 32 

Man ville se om information och utbildning 

om DM-2, egenvård, träning och self-

efficacy motiverade till livsstilsförändring. 

12 månaders utbildning uppdelad i 12 

sessioner, utbildning och stöd om egenvård, 

planering, träning och self-efficacy erhölls. 

Signifikant förbättring i egenvård, self-

efficacy, blodtryck och mängd FT. 

Medel 

Pibernik-

Okanovic et al. 

2015 

RCT n = 209 

EG1 = 74 

EG2 = 66 

KG = 69 

Behandla subsyndromal depression hos 

typ-2 diabetiker och undersöka effekten I 

tre grupper; psykopedagogisk, träning och 

6 veckors utbildning i psykisk ohälsa resp. 

6 veckors utbildning i fysisk aktivitet och 

träning hos nedstämda patienter med 

uppföljning. Ej signifikant skillnad mellan 

Hög 
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Kroatien Bortfall = 30 kontroll. grupper av depressiva symtom, 

egenvårdsaktiviteter och metabolism. 

Författare 

År 

Land 

Design Deltagare 

Bortfall 

Syfte Resultat Kvalitet 

Plotnikoff et al. 

2010 

Australien 

RCT n = 48 

EG = 27 

KG = 21 

Bortfall = 7 

Att undersöka om ett hembaserat 

styrketräningsprogram med högkvalitativ 

utrustning och periodvis expertövervakning  

kunde förbättra muskulär styrka och 

glykemisk kontroll. 

16 veckors träningsprogram anpassat för 

hemmet. Signifikant ökning av fysisk 

styrka. Ej signifikant skillnad i HbA1c-

värden. 

Hög 

Tang et al. 

2012 

USA 

RCT n = 405 

EG = 202 

KG = 213 

Bortfall = 26 

Att utvärdera ett webbaserat 

sjukdomshanteringssystem hos personer 

med typ-2 diabetes. 

12 månaders webbaserad utbildning i 

egenvård, träning och kost samt samtal med 

nutritionist. Signifikant förbättring i LDL-

kolesterol efter 12 månader hos EG. 

Signifikant förbättring i HbA1c  efter 6 

månader, ej efter 12. 

Medel 

Wayne et al. 

2015 

Kanada 

 

RCT n = 131 

EG = 67 

KG = 64 

Bortfall = 34 

Att underöka skillnader i 

livsstilsförändringar med hjälp av 

hälsorådgivning över mobiltelefon över 6 

månader. 

6 månaders hälsorådgivning genom 

mobiltelefon med fokus på fysisk aktivitet. 

Signifikanta reduktioner i kroppsvikt och 

midjemått men ej i BMI. Ej signifikant 

skillnad i HbA1c-värden. 

Hög 
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