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Sammanfattning 

Bakgrund 

Trots kända hälsovinster med fysisk aktivitet (FA) visar studier att >60% av patienterna 

med diabetes typ 1 inte når upp till rekommenderad mängd. 

Syfte 

Undersöka vilken information och vilket stöd kring FA personer med diabetes typ 1 får 

från vården och vilken vårdprofession som ger detta. Samt eventuella skillnader i hur 

nöjda personer som uppnår, respektive inte uppnår, rekommendationerna för FA är 

med dessa faktorer. 

Metod 

I tvärsnittsstudien deltog 256 personer med diabetes typ 1 (77,0% kvinnor, medelålder 

38,1 år, SD=13,1). En webbenkät om information och stöd kring FA publicerades på 

två Facebooksidor för diabetiker. 

Resultat 

Vanligast var information gällande anpassning av insulindos vid FA (64,8%), vilket 

även flest önskade mer information kring (53,9%). Majoriteten (76,6%) hade ej fått stöd 

och flest önskade detta gällande träningsprogram samt motivation och målsättning 

kring FA (13,5% vardera). Stöd kring FA gavs av sjuksköterska till 60,7% och av 

fysioterapeut till 16,1%. Deltagarna som nådde upp till rekommendationerna var mer 

nöjda med informationen och stödet de fått (p=0,027, p<0,001). 

Konklusion 

De som utövar mer FA är mer nöjda med den information och stöd de fått från vården. 

Detta indikerar att en satsning gällande informationen och stödet som ges till diabetiker 

skulle kunna bidra till ökad grad FA hos patientgruppen. 

 

Nyckelord: information, diabetes type 1, support, physical activity 



 
 

Abstract 

Background 

Despite the known positive health effects of physical activity (PA) >60% of patients 

with type 1 diabetes do not reach recommended amount. 

Purpose 

To examine what information and support regarding PA people with type 1 diabetes 

get from the health care providers. In addition, examine the possible differences in how 

pleased people who reach or doesn't reach the recommended level for PA are 

regarding these factors. 

Method 

In the cross sectional study there were 256 participants with type 1 diabetes (77,0% 

women, mean age 38.1 years old, SD=13.1). An online survey regarding information 

and support about PA was published on two Facebook pages for diabetics.  

Results 

Information regarding adjustment of the dosage of insulin during PA was most common 

(64,8%), and what most participants wanted more information about (53,9%). The 

majority (76,6%) had not had support, and most participants wanted it regarding 

exercise programs as well as motivation and goal setting for PA (13,5% each). Support 

about PA was mostly given by nurses (60,7%) and sometimes by physiotherapists 

(16,1%). Participants who reached the recommended level were more pleased with 

received information and support (p=0,027, p<0,001). 

Conclusion 

Those who undertake more PA are more pleased with the received information and 

support. This indicates that an investment within the health care regarding the 

information and support that is given to diabetics could contribute to an increased level 

of PA within the patient group. 
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Bakgrund 

Resultatet av flera internationella studier visar att över 60% av individerna med 

diabetes typ 1 har svårt att nå upp till den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet 

(FA) (1–3). Detta trots att forskningen visar på stora hälsovinster (4–6). I en kvalitativ 

studie utförd i England, skriven av Kennedy et al, rapporterade ungefär hälften av 

deltagarna en minskning av FA efter diagnosen (1). En anledning till detta visade sig 

vara osäkerheten gällande de eventuella fördelar och nackdelar som fanns med FA i 

samband med diabetesen (1). Därför finns det anledning att utreda vilken information 

och vilket stöd dessa patienter får från vården. Kan vården bidra till att fler personer 

med diabetes typ 1 når upp till rekommendationerna för FA? 

Diabetes typ 1 

Diabetes typ 1 är en sjukdom där bukspottkörtelns insulinproducerande betaceller har 

förstörts genom en autoimmun process (7). Detta leder till ingen eller otillräcklig 

kroppsegen produktion av insulin (8). Insulin är ett livsviktigt hormon som krävs för att 

kroppens celler i till exempel muskler, hjärna och fettvävnad ska kunna ta upp energi i 

form av glukos från blodet (9). Varför man får diabetes typ 1 är i dagsläget inte klarlagt, 

det är kroppens immunförsvar som av oklar anledning angriper de insulinproducerande 

cellerna (10). När 70–80% av dessa har förstörts börjar symtom komma i form av 

ökade urinmängder, ökad törst, eventuell viktnedgång samt trötthet. I Sverige har ca 

50 000 människor diabetes typ 1 (10). Ett barn till en förälder med sjukdomen har ca 

5% risk att också drabbas, medan risken ökar till 10–20% om båda föräldrarna är 

diabetiker. Därmed finns en viss ärftlighet gällande sjukdomen (10). 

 

För personer med diabetes typ 1 krävs regelbunden injektion av insulin för att undvika 

en förhöjd mängd glukos i blodet - hyperglykemi (11). Detta kan nämligen leda till det 

livshotande tillståndet ketoacidos där blodets pH-värde sänks vilket kan orsaka 

magsmärtor, kräkningar och medvetslöshet (4). För högt intag av insulin i relation till 

den mängd kolhydrater man fått i sig via maten kan dock leda till en för låg nivå av 

glukos i blodet (9). Detta kallas för hypoglykemi och är även det ett livshotande tillstånd 

som kännetecknas av bland annat blekhet, svettningar, ökad hjärtfrekvens, 

medvetslöshet och koma (4). 
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Blodsockret kan mätas med P-glukos vilket visar hur blodsockret ligger just nu. 

Intressant är även det så kallade långtidssockret - HbA1c, vilket visar hur blodsockret 

legat i genomsnitt under ca 2–3 månader före provtagning. Detta mäter hur mycket 

glukos som fastnat på hemoglobinet i de röda blodkropparna. Målet är att HbA1c ska 

ligga under 52 mmol/mol hos en person med diabetes, medan det för en frisk individ 

under 50 år bör ligga mellan 27–42 mmol/mol (12). 

Fysisk aktivitet och riktlinjer 

FA kan definieras “all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens 

kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning” (13). Enligt 

socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård bör personer med diabetes typ 1 

erbjudas stöd till ökad FA (14). I riktlinjerna finns dock ingen information om vilken 

mängd eller typ av FA som rekommenderas för patientgruppen (14). I boken FYSS 

(Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) rekommenderas att 

personer med diabetes typ 1 deltar i minst 150 minuter FA varje vecka och att det helst 

inte bör gå mer än två dagar mellan passen (15). Doseringen baseras på riktlinjer från 

American Diabetes Association och det är också dessa Kennedy et al har utgått från i 

sin studie (1,16). Där visade det sig att de flesta deltagarna antingen inte kände till 

riktlinjerna för FA eller hade dålig koll på vad riktlinjerna sa. Många blev positivt 

överraskade att rekommendationerna inte var högre och kände att de skulle klara av 

att nå upp till dem (om de inte redan gjorde det) (1). Några svenska nationella riktlinjer 

gällande dosering av FA vid diabetes typ 1 tycks ännu ej finnas.   

Fysisk aktivitet och diabetes typ 1 

FA ökar upptaget av glukos i muskelcellerna vilket leder till en minskad mängd glukos 

i blodet - sänkt blodsocker (5,17). Blodsockernivåerna kan alltså påverkas genom 

glukosupptaget till muskelcellerna även om kroppen inte kan producera något eget 

insulin. Den positiva effekten av detta är att personer med diabetes typ 1 som är 

tillräckligt fysiskt aktiva till viss del kan modulera sina insulindoser (5). FA kan däremot 

inte leda till att personer med diabetes typ 1 blir oberoende av insulininjektioner, men 

mängden insulin kan behöva anpassas innan och efter aktivitet (9). Förutom effekten 
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på insulinbehovet minskar FA även risken för övriga komplikationer såsom skador på 

ögon, njurar och perifera nerver, samt hjärt-kärlsjukdomar och förtida död 

(5,6,9,18,19). Den kan också ha positiv inverkan på kroppskomposition, stress, 

depression, ångest och livskvalitet vilka annars riskerar ha stor inverkan på diabetesen 

samt hur lätt den upplevs att sköta (20–22). 

 

Vid FA behöver alltså insulin tillsättas för att musklerna ska kunna ta upp tillräcklig 

mängd glukos. Samtidigt gäller det att inte ta så mycket insulin att det ger en risk för 

hypoglykemi (4), något det visade sig att deltagarna i Kennedy et al:s studie kände sig 

osäkra på hur de skulle hantera (1). Det finns även en fara med att ta för lite insulin då 

det behövs för att motverka de blodsockerhöjande hormoner som utsöndras då man 

rör på sig (4). Vid FA krävs alltså ett välbalanserat insulinintag vilket försvåras av de 

fysiologiska effekter träning har på kropp och blodsocker. Samtidigt ger även FA ökad 

blodcirkulation vilket kan göra att det injicerade insulinet tas upp bättre än diabetikern 

är van vid och har räknat med. Det kan även vara svårt att avgöra om svettning och 

ökad hjärtfrekvens är en effekt av den fysiska aktiviteten eller ett viktigt tecken på 

hypoglykemi (4).  

 

Hur insulin, kost och intensitet påverkar blodsockernivåerna vid FA är väldigt 

individuellt och därför bör även rekommendationerna och aktiviteterna individanpassas 

(5,19). Många diabetespatienter har otillräcklig kunskap angående hur FA bör utföras 

med diagnosen. På grund av detta är det många som inte når upp till 

rekommendationerna trots att de uttryckt en ökad motivation till att vara fysiskt aktiva 

sedan diagnosen (5). I Kennedy et al:s studie rapporterade dessutom 4 av 15 deltagare 

att de blivit avrådda från att träna av sjukvårdspersonalen. En del deltagare hade fått 

olika råd från sjukvården och upplevde att vissa vårdgivare inte hade tillräcklig kunskap 

om diagnosen (1). 

 

En annan bidragande faktor vad gäller grad av FA vid diabetes är self-efficacy, det vill 

säga tilltron till sin egen förmåga att vara fysiskt aktiv (1). Det visade sig i en studie att 

deltagarnas self-efficacy (både vad gällde träning och hantering av 

blodsockernivåerna) hade samband med graden av FA. I studien kunde man se att det 

som påverkade deras self-efficacy bland annat var informationen de fått från 

sjukvården gällande träning i samband med sjukdomen, tid med diagnosen, 
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erfarenheter (både sedan innan och efter diagnostisering), samt förtroendet för 

sjukvården (1). Två studier visar på olika tekniker att öka self-efficacy samt FA (1,23). 

Dessa var bland annat att individen själv får vara med och planera aktiviteten (när, var 

och hur), samt själv får identifiera hinder och problemlösningar. Dessa faktorer är dock 

individuella - det som fungerar för en person kanske inte gör det för en annan (23). 

Andra sätt att öka graden av FA är mer uppmuntran/motivation, utbildning, övervakad- 

eller gruppträning, träningsprogram samt träningsrådgivare. Dessa bör dock också 

individanpassas på grund av de olika omständigheter som finns (1). Även tydlig 

målsättning har visat sig vara effektivt för att öka graden av FA (1,24).  

Problemformulering 

Fysioterapeuter kan vara den vårdprofession som arbetar allra mest med FA som 

behandlingsmetod. Detta då de inriktar sig mycket på rörelse- och stödjeorganen. Som 

tidigare nämnts är det av flera anledningar viktigt för personer med diabetes typ 1 att 

vara fysiskt aktiva (5,9,17). Trots detta når många inte upp till rekommendationerna 

och exempel på hinder som identifierats är otillräcklig kunskap om hur aktiviteten bör 

utformas, saknad motivation, svårigheter att kontrollera blodsockernivåer samt rädsla 

för hypoglykemi (5). För att kunna öka nivån av FA hos denna grupp krävs mer 

kunskap om vilken information och vilket stöd de idag får från vården och vad de skulle 

behöva ytterligare hjälp kring. Därför finns det behov av denna studie som utreder just 

detta. Resultatet kan bidra till att alla vårdprofessioner, inte minst fysioterapeuterna, 

på ett bättre sätt kan hjälpa patienter med diabetes typ 1.  

Syfte 

Den här enkätbaserade studien ämnar kartlägga vilken information och vilket stöd 

kring FA personer med diabetes typ 1 upplever sig få från vården. Den undersöker 

även huruvida det finns några skillnader i nöjdhet med informationen och stödet mellan 

de som uppnår, respektive inte uppnår, rekommendationerna för FA. Studien utreder 

dessutom på vilket sätt individerna själva anser att informationen och stödet från 

vården skulle kunna förbättras för att hjälpa dem till ökad FA. Dessutom undersöks 

från vilken vårdprofession informationen och stödet ges för att se vilken roll 

fysioterapeuter spelar inom diabetesvården. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/29371269
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Frågeställningar 

1. Vilken information gällande FA har personer med diabetes typ 1 fått från vården, 

och vad önskar de mer information kring? (mätt med egenformulerade frågor) 

2. Vilket stöd gällande FA har personer med diabetes typ 1 fått från vården, och 

vad önskar de mer stöd kring? (mätt med egenformulerade frågor) 

3. Från vilken vårdprofession får personer med diabetes typ 1 information och stöd 

kring FA? (mätt med egenformulerade frågor) 

4. Hur ser skillnaden ut i hur nöjda personer som uppfyller rekommendationerna 

för FA är med den information de fått kring FA, gentemot personer som inte 

uppnår rekommendationerna? (mätt med socialstyrelsens indikatorfrågor samt 

med egenformulerad NRS-skala) 

5. Hur ser skillnaden ut i hur nöjda personer som uppfyller rekommendationerna 

för FA är med det stöd de fått kring FA, gentemot personer som inte uppnår 

rekommendationerna? (mätt med socialstyrelsens indikatorfrågor samt med 

egenformulerad NRS-skala) 

 

 

Metod 

Design 

Studien är en tvärsnittsstudie av kvantitativ, icke-experimentell och jämförande design 

(25). Datainsamlingen skedde via en webbenkät för att nå ut till ett större antal 

personer och för att få en uppfattning om hur det ser ut på gruppnivå snarare än på 

individnivå. Studiedesignen och det större antalet deltagare möjliggjorde även en 

jämförelse mellan två grupper. En jämförelse för att kunna bedöma de eventuella 

skillnader som finns mellan den grupp som når upp till rekommendationerna för FA och 

de som inte gör det. Detta utifrån frågeställningarna hur nöjda de är med den 

information och det stöd de fått från vården. 
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Urvalsmetod och planerat antal försökspersoner 

Försökspersonerna nåddes genom de två facebookgrupperna “Diabetes typ 1 Sverige” 

och “Diabetes Sverige”. Grupperna fungerar som ett diskussions- och frågeforum för 

personer med diabetes och deras anhöriga och hade vid publiceringen av enkäten 

totalt över 9000 medlemmar. Att dela enkäten i grupperna gjordes för att få en större 

geografisk spridning och därmed minska risken att resultatet påverkades av eventuella 

skillnader mellan olika landsting och diabetesmottagningar. Dessutom gav det 

möjlighet att nå personer i olika åldrar och med olika bakgrund. Urvalet var ett 

bekvämlighetsurval (25) och målet var att minst 40 personer med rätt kriterier skulle 

svara på enkäten så att utrymme gavs att dela upp gruppen i två jämförelsegrupper. 

Enkäten besvarades av 256 personer. 

Inklusionskriterierna var: 

• Diagnostiserad med diabetes mellitus typ 1 

• Ålder: 18 år och äldre 

Genomförande 

Data samlades in genom en egenformulerad enkät skapad i programmet “Google 

Formulär”. Länken till enkäten publicerades i de båda facebookgrupperna 2 februari 

2019 tillsammans med kort information om studien och kriterierna för deltagande (se 

bilaga 1). Övrig deltagarinformation och kontaktuppgifter till ansvariga för studien fanns 

tillsammans med enkätfrågorna i Google Formulär. Till följd av ett redan 

tillfredsställande antal svar skickades ingen påminnelse ut innan enkäten stängdes för 

svar den 18 februari 2019. Ansvariga för studien publicerade därefter ett inlägg i 

respektive grupp där deltagarna tackades för sin medverkan. 

 

Det externa bortfallet går ej att beskriva då det inte framgår hur många gruppdeltagare 

som valde att inte besvara enkäten trots uppfyllda inklusionskriterier. Samtliga 

studiedeltagare slutförde dock enkäten vilket gör att det inte finns något internt bortfall. 
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Datainsamlingsmetod 

Enkäten bestod av 14 frågor (se bilaga 2) skrivna på svenska. På en fråga fick 

deltagarna själva fylla i sin ålder, övriga frågor hade fasta svarsalternativ med ett eller 

flera möjliga svar. Frågorna var utformade för att kunna beskriva urvalsgruppen, 

undersöka huruvida de uppnår rekommenderade nivåer av FA samt kartlägga hur 

nöjda de är med den information och det stöd de fått från sjukvården gällande 

detsamma. 

 

För att undersöka den fysiska aktivitetsnivån användes två frågor framtagna av 

socialstyrelsen (se fråga 5 och 6 i bilaga 2). Då dessa används med fasta 

svarsalternativ har de visat sig ha god validitet på en nivå som kan jämföras med flera 

andra väletablerade frågeformulär (26). För att se att frågorna var lätta att förstå 

testades enkäten innan publicering på 3 av författarnas anhöriga, samtliga med 

diabetes typ 1. Detta gjordes i dess slutgiltiga webbformat i Google Formulär och inga 

ändringar gjordes därefter. 

 

Urvalsgruppen beskrevs med hjälp av bakgrundsfrågorna i enkäten (se fråga 1–4 i 

bilaga 2). Övriga frågor användes för att besvara frågeställningarna enligt tabell 1.   

 

 

Tabell I. Beskrivning av vilka enkätfrågor som besvarar respektive frågeställning.  

Frågeställning: Enkätfrågor: 

1.  

Vilken information gällande 

FA får personer med diabetes 

typ 1 från vården, och vad 

önskar de mer information 

kring? 

 

7 - Har du, från vårdgivare, fått information gällande fysisk 

aktivitet (fysisk träning och vardagsmotion) och hur du bör 

tänka kring det i och med din diagnos? 

 

10 - På vilket sätt skulle informationen från vårdgivare kunna 

förbättras för att underlätta för dig att vara fysiskt aktiv? 

 

2.  

Vilket stöd gällande FA får 

personer med diabetes typ 

1 från vården, och vad 

önskar de mer stöd kring? 

 
 

 

11 - Har du utöver information fått fortsatt stöd från vårdgivare 

för att kunna vara fysiskt aktiv? 

 

14 - På vilket sätt skulle vårdgivare kunna ge dig mer stöd till 

ökad fysisk aktivitet? 
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3.  

Från vilken vårdprofession får 

personer med diabetes typ 1 

information och stöd kring FA? 
 

 
 

8 - Vilket yrke hade personen som gav dig information? 
 

 

 

12 - Vilket yrke hade personen som gav dig stöd? 

 

4.  

Hur ser skillnaden ut i hur 

nöjda personer som 

uppfyller 

rekommendationerna för 

FA är med den information 

de fått kring FA, gentemot 

personer som inte uppnår 

rekommendationerna? 
 

 

5 - Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som 

får dig att bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik 

eller bollsport? 

 

6 - Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, 

till exempel promenader, cykling eller trädgårdsarbete? Räkna 

samman all tid (minst 10 minuter åt gången). 

 
 

9 - Hur nöjd är du med den information du fått? 

 

5.  

Hur ser skillnaden ut i hur 

nöjda personer som 

uppfyller 

rekommendationerna för 

FA är med det stöd de fått 

kring FA, gentemot 

personer som inte uppnår 

rekommendationerna? 
 

 

5 - Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som 

får dig att bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik 

eller bollsport? 
 

 

6 - Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, 

till exempel promenader, cykling eller trädgårdsarbete? Räkna 

samman all tid (minst 10 minuter åt gången). 

 

13 - Hur nöjd är du med det stöd du fått? 

 

Efter publicering av enkäten visade det sig att vissa deltagare på grund av en förmodad 

bugg i systemet endast lyckades fylla i ett alternativ på fråga 14. Detta trots att den var 

inställd som flervalsfråga och att andra deltagare lyckats fylla i flera svar. Informationen 

om problemet nådde författarna via kommentarer i facebookinlägget där enkäten hade 

delats. För att ge alla deltagare samma förutsättningar gjordes inga försök till åtgärder 

i enkäten. 

Databearbetning 

Med hjälp av bakgrundsfrågorna i enkäten (se fråga 1–4 i bilaga 2) beräknades ett 

medelvärde och standardavvikelse på deltagarnas ålder. Övriga bakgrundsfrågor 

redovisas i antal och procent. För att besvara frågeställning 1 (vilken information 

personer med diabetes typ 1 upplever sig få kring FA och vad mer de önskar 

information kring) användes svaren på enkätfrågor 7 och 10 vilka mäts i nominalskala. 
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Resultaten redovisas därför i antal och procent. På samma sätt redovisas svaren på 

enkätfrågor 11 och 14 för att besvara frågeställning 2 (vilket stöd personer med 

diabetes typ 1 upplever sig få kring FA och vad mer de önskar stöd kring). Även svaren 

på enkätfråga 8 och 12 mäts i nominalskala och redovisas i antal och procent för att 

besvara frågeställning 3 (vilken vårdprofession som gett information och stöd kring 

FA). 

 

Det visade sig att 5 personer hade missförstått fråga 8 och angett vilken vårdprofession 

de fått information från trots att de på föregående fråga svarat att de inte fått någon 

information. På samma sätt hade 45 personer besvarat fråga 12 trots att de inte fått 

något stöd. Deras svar på fråga 8 och 12 togs därför bort vid sammanställningen av 

dessa två frågor. 

 

Utifrån svaren på frågorna kring fysisk aktivitetsnivå (se fråga 5 och 6 i bilaga 2) 

delades samtliga deltagare upp i grupperna FArek som nådde upp till rekommenderad 

aktivitetsnivå och EjFArek som inte gjorde det (se socialstyrelsens mall för bedömning 

av fysisk aktivitetsnivå i bilaga 3). Utifrån mallen hamnar personer som deltar i 0 

minuter fysisk träning men utövar 300 minuter vardagsmotion per vecka mittemellan 

dessa grupper. I den här studien blev det 6 personer och dessa räknades samman 

med gruppen FArek. Gruppernas respektive svar på fråga 9 och 13 (“Hur nöjd är du 

med den information du fått?” samt “Hur nöjd är du med det stöd du fått?”) jämfördes 

för att se om det fanns någon skillnad mellan dessa två grupper och för att besvara 

frågeställning 4 och 5. Endast svaren från de deltagare som angett att de fått 

information och stöd (fråga 7 och 11) användes i jämförelsen. Svaren från de personer 

som besvarat fråga 9 och 13 trots att de svarat att de ej minns eller ej fått information 

(37 stycken) eller stöd (121 stycken) togs inte med i beräkningarna. En deltagare i 

FArek hade glömt att besvara fråga 13 trots att denne fått stöd. Denna person kunde 

därför ej vara med i jämförelsen för att besvara frågeställning 5 men personens övriga 

svar räknades med. Då resultaten mäts i ordinalskala beskrivs svaren på fråga 9 och 

13 med hjälp av median och kvartilavstånd. Jämförelsen mellan respektive grupps 

värden gjordes sedan med Mann-Whitneys test. P-värdet 0,05 användes för att avgöra 

signifikansnivån (27). 
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Etiska överväganden 

Deltagandet i studien var frivilligt och inga personliga data samlades in. När författarna 

nåddes av enkätsvaren fanns ingen information som gjorde att deltagarnas identitet 

kunde avslöjas. Detta enligt Helsingforsdeklarationens riktlinje om att “skydda livet, 

hälsan, värdigheten, integriteten, rätten till självbestämmande, integritet och 

konfidentialitet av personuppgifter” (28). Anonymiteten framgick i informationstexten 

som stod att läsa i anslutning till enkäten. I denna text beskrevs även studiens syfte för 

att deltagarna skulle känna sig trygga i vad deras svar skulle användas till. Där fanns 

även kontaktuppgifter till ansvariga studenter och handledare. Ingen ytterligare etisk 

granskning har gjorts. 

 

 

Resultat 

Resultatdelen inleds med en beskrivning av urvalsgruppen. Därefter redovisas de fem 

frågeställningarna i text, tabeller och figurer. 

Bakgrundsbeskrivning 

Enkäten besvarades av 256 personer varav 197 var kvinnor (77,0%) och 59 män 

(23,0%). Deltagarna var i åldrarna 18–73 år med en medelålder på 38,1 år (SD=13,1). 

Hur länge personerna levt med diabetes varierade från 0–70 år, där 10–20 år var det 

vanligast förekommande svaret. Landets samtliga regioner var representerade, se 

tabell II för fullständig beskrivning av urvalsgruppen. Rekommenderad mängd FA 

uppnåddes av 174 deltagare (68,0%). Dessa benämns vidare som FArek. Gruppen 

som ej nådde upp till rekommendationerna, 82 personer (32,0%), benämns vidare som 

EjFArek. 
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Tabell II. Beskrivning av urvalsgruppen. 

Bakgrundsdata Variabel  Antal    Procent /  
Medel ± SD (min-max) 

Kön Kvinnor 197 77,0% 

 Män  59 23,0% 

    

Ålder (år) - 38,1 ± 13,1 (18–73) 

    

Tid med diabetes (år) 0–5 46 18,0% 

 5–10 28 10,9% 

 10–20 70 27,3% 

 20–30 58 22,7% 

 30–40 33 12,9% 

 40–50 16 6,3% 

 50–60 4 1,6% 

 60–70 1 0,4% 

 70+ 0 0% 

    

Regioner Region Norrbotten 8 3,1% 

 Region Västerbotten 10 3,9% 

 Region-Jämtland Härjedalen 7 2,7% 

 Region Västernorrland 8 3,1% 

 Region Gävleborg 6 2,3% 

 Region Dalarna 3 1,2% 

 Region Värmland 8 3,1% 

 Region Örebro län 9 3,5% 

 Region Västmanland 14 5,5% 

 Region Uppsala 17 6,6% 

 Region Stockholm 35 13,7% 

 Region Sörmland 10 3,9% 

 Region Östergötland 13 5,1% 

 Västra Götalandsregionen 39 15,2% 

 Region Halland 12 4,7% 

 Region Jönköpings län 6 2,3% 

 Region Kalmar län 8 3,1% 

 Region Gotland 1 0,4% 

 Region Kronoberg 7 2,7% 

 Region Blekinge 3 1,2% 

 Region Skåne 32 12,5% 
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Information gällande FA som personer med diabetes typ 1 

får från vården och vad mer de önskar information kring 

Figur 1 visar vilken information deltagarna fått från vården gällande FA och hur de bör 

tänka kring det i och med sin diabetes. Den visar även på vilket sätt de anser att 

informationen från vården skulle kunna förbättras för att underlätta för dem att vara 

fysiskt aktiva. Den information flest deltagare fått är kring hur insulindosen kan behöva 

anpassas vid FA (166 personer, 64,8%). Även information om hur blodsockernivåerna 

kan påverkas vid FA och information kring varför FA är bra vid diabetes har nått en 

majoritet av de svarande, 154 (60,2%) respektive 144 svar (56,3%). När det gäller vad 

deltagarna önskar ytterligare information kring svarar flest personer (138 stycken, 

53,9%) att de vill veta mer om anpassning av insulindos vid FA. En majoritet av 

deltagarna (130 stycken, 50,8%) önskar även mer information om hur man bör äta 

innan och efter FA, och 105 stycken (41,0%) om hur blodsockernivåerna kan påverkas 

vid FA. Se figur 1 för att ta del av samtliga svar. 

 

 
Figur 1. Deltagarnas svar på enkätfråga 7 och 10: Vilken information de fått från vården 

kring FA och vad mer de önskar information kring. 
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Stöd gällande FA som personer med diabetes typ 1 får från 

vården och vad mer de önskar stöd kring 

Figur 2 visar vilket stöd deltagarna fått från vården för att kunna vara mer fysiskt aktiva 

samt på vilket sätt de anser att vården skulle kunna ge dem ytterligare stöd till ökad 

FA. Här svarade 196 personer (76,6%) att de ej fått något stöd kring FA. Av de 

personer som fått stöd svarade flest att de fått det på annat sätt (27 personer, 10,5%). 

Av övriga alternativ i enkäten hade flest fått stöd genom förslag på hur de kan planera 

för att få in FA i vardagen samt genom hjälp att stärka tron på sin förmåga att vara 

fysiskt aktiva. Dessa två alternativ valdes av 13 personer vardera (5,1%). Vad gäller 

stöd önskar flest personer mer hjälp med anpassning av träningsprogram samt att hitta 

motivation till och sätta upp mål kring FA (47 personer, 13,5% vardera). Fysisk aktivitet 

på recept önskas av 45 personer (13,0%). Samma antal personer har svarat att de 

önskar stöd på annat sätt eller att de tycker att det stöd som ges ut idag är bra. För ett 

okänt antal deltagare gick det inte att fylla i flera svar på denna fråga. 

 

 

Figur 2. Deltagarnas svar på enkätfråga 11 och 14: Vilket stöd de fått från vården kring 

FA och vad mer de önskar stöd kring. 
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Vårdprofessioner som ger information och stöd kring FA 

Av de 199 personer som angett från vilken vårdprofession de fått information om FA 

hade 186 personer (95,0%) fått den från sjuksköterska. Av läkare hade 77 personer 

(38,7%) informerats och alternativet “annan” hade valts av 26 deltagare (13,1%). Från 

fysioterapeut/sjukgymnast hade 6 personer (3,0%) fått information. 

 

Av de 56 deltagare som angett från vilken vårdprofession de fått stöd gällande FA hade 

34 stycken (60,7%) fått det från sjuksköterska. Alternativet “annan” hade valts av 10 

deltagare (17,9%) och fysioterapeut/sjukgymnast av 9 personer (16,1%). Läkare hade 

gett stöd till 3 stycken (5,4%). 

Skillnad mellan de båda grupperna gällande nöjdhet med 

informationen om FA 

Bland de 174 deltagare som uppnådde rekommendationerna för FA (FArek) hade 137 

stycken (78,7%) fått information om detsamma, se tabell III. Medianvärdet för deras 

nöjdhet (på skalan 1–10) var 7. I EjFArek, där de 82 deltagare som ej uppnått 

rekommendationerna ingick, hade 66 personer (80,5%) fått information om FA. 

Medianvärdet för deras nöjdhet var 6. Med Mann-Whitneys test kan man se att p-

värdet då grupperna jämförs är 0,027 vilket visar att FArek var signifikant mer nöjda 

med den information de fått. 

Tabell III. Jämförelse mellan FArek och EjFArek gällande nöjdhet med den information 

respektive det stöd de fått kring FA.  

 Nöjdhet med 
information 
(skala 1–10) 

Nöjdhet med stöd 
(skala 1–10) 

 
Uppnår rekommendationerna 
(FArek) 

Median: 7 
Q1=5 
Q3=8 
(n=137) 

Median: 8 
Q1=8 
Q3=9 
(n=41) 

 
Uppnår ej 
rekommendationerna 
(EjFArek) 

Median: 6 
Q1=4 
Q3=8 
(n=66) 

Median: 6 
Q1=3,5 
Q3=6,5 
(n=15) 

Q1=nedre kvartil, Q3=övre kvartil, n=antal svar. 
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Skillnad mellan de båda grupperna gällande nöjdhet med 

stödet kring FA 

Enligt enkätfråga 13 hade 41 av de 174 deltagarna i FArek (23,6%) dessutom fått stöd 

kring FA (tabell III). Medianvärdet för deras nöjdhet var 8. I EjFArek hade 15 personer 

(18,3%) fått stöd och där var medianvärdet 6. P-värdet blev här <0,001 vilket även det 

visar att FArek var signifikant mer nöjda med det stöd de fått. 

 

 

Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Den information flest deltagare fått var gällande hur insulindosen behöver anpassas 

vid FA (64,8%). Detta är även något flest personer önskar mer information kring 

(53,9%). Majoriteten av deltagarna svarade att de ej fått något stöd (76,6%). Det de 

däremot önskar mest stöd gällande är mer hjälp med anpassning av träningsprogram 

(13,5%) samt att hitta motivation till och sätta upp mål kring FA (13,5%). Resultaten 

visar att den profession som oftast gav information och stöd var sjuksköterskor (95,0% 

respektive 60,7%) medan det mer sällan gavs av fysioterapeut (3,0%, 16,1%). 

Jämförelsen mellan FArek och EjFArek visar att den grupp deltagare som når upp till 

rekommenderad mängd FA är signifikant mer nöjda med den information och det stöd 

de fått från vården (p=0,027, p<0,001).  

Resultatdiskussion 

Den information som flest personer nåtts av är den gällande hur insulindosen behöver 

anpassas vid FA. Detta är också något de flesta önskar mer information kring. 

Resultatet stämmer överens med det som framkommit i Kennedy et al:s studie, där 

deltagarna kände sig osäkra på hur de skulle hantera insulindoser i samband med FA 

(1). Att detta både är ett område som många har fått information om men också vill ha 

mer information kring visar på hur komplext det är. Det talar även för vikten av att inom 

vården arbeta med att ge information kring detta. En systematisk översikt som har 

sammanställt de olika sätt diabetiker använder för att hitta information, bland annat 



16 
 

gällande FA, visade att vårdgivare är viktiga för att ge och stötta patienterna till att söka 

mer information (29). 

 

När det gäller det stöd som ges från vården svarade majoriteten (76,6%) av deltagarna 

att de ej fått något sådant. Detta trots att denna patientgrupp enligt socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för diabetesvård bör erbjudas stöd till ökad FA (14). Det deltagarna 

önskar mest stöd gällande är hjälp med anpassning av träningsprogram samt att hitta 

motivation till och sätta upp mål kring FA. Även i tidigare studier har individanpassade 

träningsprogram och målsättning visat sig vara viktigt för att öka graden av FA (1,24). 

Att stöd till att hitta motivation kan ge ökad mängd FA har visats i en nyligen publicerad 

kinesisk studie (30). Där fick äldre personer med diabetes och/eller högt blodtryck gå 

på 6 stycken möten där de tillsammans med andra identifierade och diskuterade 

underlättande och försvårande faktorer. Vid sista mötet fick de även utforma en plan 

för fortsatt FA. Vid jämförelse med en kontrollgrupp syntes ingen signifikant skillnad 

efter 6 veckor men interventionsgruppen var mer fysiskt aktiva vid jämförelse efter 10 

veckor (30).  

 

Att så många av denna studies deltagare svarade att de ej fått stöd (76,6%) och att 

endast 45 personer (13,0%) svarade att det stöd som ges ut idag är bra tyder på att 

det finns ett behov av utveckling inom detta område. Då fysioterapeuter arbetar mycket 

med att guida och stötta personer till ökad FA kan de behöva ta mer plats inom 

diabetesvården. Genom att arbeta i multiprofessionella team kring denna patientgrupp 

skulle hjälpen från vården bättre kunna motsvara det patienterna efterfrågar. Då 

fysioterapeuter idag har en viktig roll i att öka graden av FA hos exempelvis personer 

med lungsjukdomar bör även deras roll i arbetet med diabetiker kunna utvecklas (31). 

Att som vårdgivare ställa frågor om patienters hälsobeteenden, exempelvis kring 

huruvida de röker eller är fysiskt aktiva, har visat sig ha hälsosamma effekter på den 

tillfrågades vanor (32). Att prata och fråga mer om FA bör alltså vara ännu ett sätt att 

öka patienters aktivitetsnivåer. I Nationella Diabetesregistret, där statistik från svensk 

diabetesvård samlas, märks en tydlig skillnad mellan inrapportering av grad FA och 

rökning. 2017 registrerades uppgifter om FA för 76,3% av patienterna medan 

motsvarande siffra för rökning låg på 89,6% (33). Att FA inrapporteras och 
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uppmärksammas i lägre grad talar även det för vikten av att fysioterapeuter tar plats 

inom diabetesvården. 

 

Resultaten visar att den profession som oftast ger information och stöd är 

sjuksköterskor. En turkisk studie har undersökt vilka faktorer som är avgörande för att 

patienterna ska få förtroende för just sjuksköterskor (34). En viktig aspekt för att 

patienterna ska känna sig nöjda och ta till sig den hjälp de får visade sig vara 

vårdgivarens kunskap (34). Detta talar för vikten av att den vårdpersonal som ska 

hjälpa diabetiker till ökad FA, oavsett profession, har kunskap om och känner sig trygga 

i den information och det stöd de förmedlar. Att endast ett fåtal av denna studies 

deltagare fått information och stöd från fysioterapeuter (6 respektive 9 stycken) skulle 

också kunna påverka patienternas upplevelse av den hjälp de fått. Detta då 

fysioterapeuter är en yrkesgrupp med stor kunskap kring FA och träning. En 

webbaserad studie där kanadensiska fysioterapeuters kunskap om diabetes (typ 1 och 

typ 2) undersöktes visade att hälften av deltagarna inte kände sig trygga i att ge 

patienterna information om effekten FA har på diabetikers blodsockernivåer (35). Detta 

är heller inte något som lärs ut på fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet, 

så mer diabetesspecifik utbildning skulle sannolikt vara bra för personal inom 

exempelvis diabetesteam. Mindre än hälften av deltagarna i den kanadensiska studien 

hade kunskap om de nationella riktlinjerna för FA vid diabetes (35). Detta trots att 

majoriteten av deltagarna ansåg att fysioterapeuten har en viktig del i arbetet för att 

hantera och förebygga diabetes. De flesta kände sig däremot trygga i att ge information 

om träning, vikthantering och risker med inaktivitet (35). Någon liknande studie gjord 

med svenska fysioterapeuter tycks ej ha genomförts men för att patienterna ska få 

tillräcklig hjälp från vården kan detta behöva kartläggas. Att det saknas svenska 

nationella riktlinjer gällande dosering av FA för personer med diabetes typ 1 kan också 

vara en försvårande faktor för vårdgivare som vill hjälpa patientgruppen till ökad FA. 

 

Jämförelsen mellan grupperna visar att den grupp deltagare som når upp till 

rekommenderad mängd FA är signifikant mer nöjda med den information och det stöd 

de fått från vården. Detta vid jämförelse med den grupp som ej är tillräckligt fysiskt 

aktiva. Den information och det stöd deltagarna fått tycks alltså inverka på deras nivåer 

av FA. Detta går i linje med det Kennedy et al beskriver om att graden av fysisk aktivitet 

kan öka genom utbildning samt olika typer av stöd, exempelvis uppmuntran/motivation, 
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övervakad- eller gruppträning och individanpassade träningsprogram (1). Kennedy 

beskriver även att den information personer med diabetes får från sjukvården påverkar 

deras self-efficacy, vilket i sin tur har samband med graden av FA (1).  Även en annan 

studie har visat att stöd är viktigt för att öka individernas self-efficacy och grad av FA 

(23). Där beskrevs stöd i form av att hjälpa personer att identifiera hinder och 

problemlösningar, samt att låta dem själva vara med och planera aktiviteterna som 

viktiga sätt att hjälpa personer till ökad FA (23). Vid tolkningen av denna studies 

resultat bör dock tas i beaktning att endast ett fåtal av deltagarna (41 personer i FArek, 

15 personer i EjFArek) besvarade enkätfråga 13 (“Hur nöjd är du med det stöd du 

fått?”). Den låga andelen svarande, samt skillnaden i antal mellan de båda grupperna, 

skulle kunna påverka jämförelsen av nöjdhet med stöd. 

Metoddiskussion 

Då studien är av kvantitativ, icke-experimentell och jämförande design var målet att få 

ett så representativt urval som möjligt (25). Fördelarna med att göra en webbaserad 

enkät var att många personer kunde nås på kort tid, samt att det gav möjlighet till en 

större spridning på deltagarna vad gäller geografi, ålder och bakgrund. Det stora 

antalet deltagare som nåddes med enkäten möjliggjorde även en jämförelse mellan 

två grupper (FArek och EjFArek). Resultatet gav då en större helhetsbild av hur det 

ser ut på gruppnivå över landet jämfört med om enkäten hade delats ut på exempelvis 

lokala vårdcentraler. Ytterligare en fördel med webbdesignen är den ekonomiska och 

miljömässiga aspekten då det inte medfört några kostnader varken för upphovsmän 

eller deltagare, och inte heller krävts några papper eller utskrifter för att nå ut till 

deltagarna. En webbaserad studie bidrar dock till sämre kontroll av deltagarna. I 

samband med att enkäten publicerades gavs noggrann information om 

inklusionskriterierna. För att ytterligare framhäva dessa fick deltagarna svara på frågor 

om sin ålder samt hur länge de haft diabetes mellitus typ 1 (enkätfråga 2 och 3). 

Däremot går det ej att se något externt bortfall då enkäten publicerades i två 

facebookgrupper i vilka både anhöriga och diabetiker med typ 2 är medlemmar. Det 

går därför inte att veta vilka av medlemmarna i grupperna som inte svarat för att de ej 

passade in på inklusionskriterierna och vilka som inte svarat för att de ej ville eller inte 

såg enkäten. I och med att enkäten gjordes via en webbaserad sida finns dessutom 

alltid en risk för buggfel vilket misstänks vara anledningen till att vissa deltagare inte 
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kunnat svara flera alternativ på fråga 14. Det kan därmed inte heller säkerställas att 

alla deltagare kunnat svara önskade alternativ på samtliga övriga frågor. 

 

Socialstyrelsens standardiserade frågor om FA har visat sig ha god validitet (26). 

Däremot bör vidare forskning titta på test-retest-reliabilitet för att säkerställa att man 

får samma resultat vid upprepade mätningar (26). Att socialstyrelsens frågor är 

uppdelade i träning och vardagsmotion har också visat sig ha betydelse för 

reliabiliteten och validiteten. Detta då tillfrågade tenderar att bara bedöma delar av den 

totalt genomförda aktiviteten, det som utförs regelbundet, om enbart total fysisk 

aktivitet efterfrågas (36,37). Däremot fanns en nackdel med dessa frågor då resultatet 

i denna studie skulle bearbetas. Möjligheten fanns att deltagare hamnade i en “gul zon” 

där det varken räknades som att de uppnådde rekommendationerna, eller inte gjorde 

det. Detta hände om de rörde sig tillräckligt mycket i vardagen men inte aktivt utövade 

någon fysisk träning. Med tanke på den höga grad av vardagsmotion som dessa 

deltagare (6 st) behövde komma upp i för att hamna i denna zon räknades de i denna 

studie till gruppen FArek. 

 

En fördel med att använda en egenkomponerad enkät var att de aktuella 

frågeställningarna kunde besvaras trots att något tidigare testat frågeformulär ej fanns. 

Deltagarna slapp dessutom svara på frågor som ur studiens syfte inte var relevanta. 

De egenformulerade frågorna i denna studie är dock ej testade för validitet och 

reliabilitet vilket är en nackdel för studiens resultat. Det hade med andra ord varit en 

fördel om enkäten i sin helhet testats för detta. Tre personer som uppfyllde 

inklusionskriterierna fick innan publicering göra enkäten för att se att den fungerade 

som den skulle och att frågorna var lätta att förstå. Genom ett större antal testpersoner 

hade detta kunnat försäkras ytterligare. En annan orsak till diskussion gällande 

studiens tillförlitlighet är det faktum att många deltagare valt att kryssa i alternativet 

“Ja, på annat sätt” på fråga 11 gällande hur de fått stöd från vården. Detta antyder att 

studiens upphovsmän inte lyckats pricka rätt vid formuleringen av svarsalternativ för 

att deltagarna skulle kunna kryssa i ett passande svar. Ett öppet svarsalternativ hade 

här kunnat vara ett bättre alternativ då det hade visat vad deltagarna faktiskt fått stöd 

kring. Som enkäten var utformad fanns även möjligheten för deltagarna att kryssa i 

dels vilken profession som gett informationen och stödet, samt skatta hur bra de tyckt 

att den var trots att de i tidigare fråga svarat att de inte fått någon information eller 
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något stöd. Detta gjorde att studiens upphovsmän vid databearbetningen valde att 

bortse från dessa personers svar på fråga 8, 9, 12 och 13 (skattning av hur bra 

information/stöd varit, samt vilken profession). Detta eftersom de tidigare angett att de 

inte fått någon information och något stöd och därför ej anses kunna besvara dessa 

frågor. För att undvika detta missförstånd hade författarna kunnat förtydliga i frågorna 

att de enbart gällde information och stöd kring FA och ej skulle besvaras om man ej 

fått något sådant. 

 

Då majoriteten av deltagarna ej fått något stöd togs endast 41 respektive 15 personer 

med i jämförelsen för att besvara frågeställning 5 (nöjdhet med stöd). I efterhand hade 

ett större antal deltagare totalt sett varit att föredra då detta hade ökat chansen för 

större underlag till jämförelsen.  

Resultatens generaliserbarhet 

Vad gäller studiens generaliserbarhet är det stora antalet deltagare (256 stycken) en 

fördel. Att samtliga av landets regioner är representerade minskar dessutom risken att 

lokala skillnader i diabetesvård har påverkat resultatet. För de ca 45 000 personer med 

diabetes typ 1 vars uppgifter registrerades i svenska Nationella Diabetesregistret 

under 2017 var medelåldern 46,8 år (SD=17,2) (38). Att populationen i denna studie 

var yngre (medelålder 38,1 år) skulle kunna bero på den internetbaserade 

datainsamlingsmetoden. I denna studie var majoriteten av deltagarna kvinnor (77,0%), 

att jämföra med Nationella Diabetesregistret där andelen kvinnor var 44,4%. Att 

deltagarna nåtts via facebookgrupper om just diabetes kan också leda till att dessa 

personer är mer engagerade i sin sjukdom och intresserade av information om den. 

Det går också bara att anta att de personer som valt att besvara enkäten har ett 

generellt större intresse för FA än de som eventuellt inte valt att delta. Med andra ord 

går det inte att garantera att denna grupp speglar populationen i stort. Detta skulle i så 

fall även kunna förklara varför minoriteten av deltagarna (32,0%) i denna studie inte 

når upp till rekommendationerna, jämfört med tidigare internationella studier där 

samma siffra var >60% (1-3). Någon jämförbar statistik från Sverige finns ej, vilket gör 

det svårt att veta om dessa siffror är representativa även här. 
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Sammanfattningsvis är urvalsgruppen yngre, mer fysiskt aktiva och med en större 

andel kvinnor än patientgruppen i stort. Studiens resultat speglar därmed ej helt 

populationen men kan ändå ge en indikation på vad personer med diabetes typ 1 i 

Sverige anser om den information och det stöd som ges från vården kring FA. 

Fysioterapeutiska och samhälleliga tillämpningar 

På enkätfråga 8 och 12 svarade majoriteten av deltagarna att sjuksköterskor är den 

vårdprofession som oftast ger information och stöd gällande FA till patienter med 

diabetes typ 1. Endast 6 respektive 9 personer svarade att de fått information och stöd 

från fysioterapeut. Fysioterapeuter verkar därmed inte vara lika delaktiga i vården av 

denna patientgrupp trots att de besitter stor kunskap inom ämnet FA. Hela 76,6% av 

deltagarna svarade att de ej fått något stöd trots att de enligt socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för diabetesvård bör erbjudas stöd till ökad FA (14). Flest deltagare i studien 

önskade stöd i form av hjälp med att anpassa träningsprogram samt att hitta 

motivation och sätta upp mål kring FA (13,5% vardera). Att få fysisk aktivitet på 

recept (FAR) var det 13,0% som önskade hjälp med. Detta är områden som 

fysioterapeuter jobbar med i större utsträckning än sjuksköterskor. Denna studie skulle 

därmed kunna motivera till en större medverkan från fysioterapeuternas håll gällande 

vården av patienter med diabetes typ 1. Detta med syfte att fler av patienterna ska 

uppnå rekommendationerna gällande FA. Genom att belysa detta skulle 

arbetsbelastningen kunna fördelas mer jämt mellan professionerna och en mer 

specialiserad vård skulle kunna erbjudas patienterna. Som tidigare nämnts kan dock 

mer utbildning gällande exempelvis rekommendationerna för FA vid diabetes, samt 

effekten som FA har på diabetikers blodsockernivåer krävas för att fysioterapeuter ska 

känna sig mer bekväma med att dela ut denna typ av information (35). 

 

En mer utvecklad och lättillgänglig information på internet skulle kunna underlätta för 

vissa då de själva kan gå in och läsa för att påminna sig om, repetera, eller läsa på 

mer om specifika frågor. Det skulle också bli mer lättillgängligt för de som eventuellt 

bor långt från olika vårdinrättningar, eller som av andra anledningar har svårt att ta sig 

till sjukvården. Den information som i dagsläget finns tillgänglig via vårdguiden är en 

kort sammanfattning av hur blodsockret påverkas och kan behöva anpassas vid fysisk 
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aktivitet (39). Även vikten av att regelbundet kontrollera blodsockret och att se över 

kosten beskrivs. Med andra ord finns en bra grundläggande information att tillgå, men 

den skulle kunna utvecklas ytterligare för att bättre tillgodose patienternas behov av 

information. På vårdguidens hemsida står det även om vikten av att ha kontakt med 

ett diabetesteam. Ett sådant inkluderar alltid en läkare och en diabetessköterska vilka 

ansvarar för behandling och provtagning. Det står också att teamet ofta har tillgång till 

personer inom andra professioner, däribland fysioterapeut (39). Det tycks dock inte 

alltid förekomma. Syftet med teamet är att i samverkan med patienten kunna förstå 

sjukdomen och lära sig hur man kan påverka den i olika situationer. Därmed känns det 

som att fysioterapeuten borde ha en mer given roll i teamet. Blodsockervärdet 

påverkas som sagt av FA men detta sker i varierande grad beroende på aktivitetens 

typ och intensitet (39). Om fysioterapeuter i större utsträckning är en del av teamet 

kring dessa patienter kan en passande träningsform och intensitet hittas, samtidigt 

som övriga professioner kan bidra med sin kunskap om blodsockerkontroll. 

Vidare forskning 

Då fråga 11 i denna studies enkät inte prickade in hur deltagarna faktiskt fått stöd skulle 

vidare forskning behövas för att klargöra vilket stöd patienterna idag får från vården. 

Detta skulle göra det lättare att se hur stödet skiljer sig åt över landet, samt göra det 

tydligare var bristerna finns. Intressant vore också att se huruvida det spelar någon roll 

från vem informationen och stödet ges. Idag verkar majoriteten av patienterna få 

information och stöd från sjuksköterskor. Tillförlitligheten skulle kunna öka om 

exempelvis information gällande träning gavs av fysioterapeuter istället då denna 

yrkesgrupp har mer kunskap i ämnet. Därmed vore det intressant att undersöka vilka 

faktorer som är avgörande för att patienterna ska få förtroende för just fysioterapeuter, 

liknande den studie som gjordes med sjuksköterskor i Turkiet (34). Det vore också 

intressant att undersöka huruvida en mer webbaserad vård skulle kunna hjälpa denna 

patientgrupp till ökad FA. Fördelarna med en mer utvecklad teknik inom 

hälsoinformation har visat sig vara förbättrad kvalitet och säkerhet på sjukvården, 

minskade kostnader samt ökad möjlighet till forskning (40). Kanske kan mer 

information och stöd via internet bättre möta individens behov. 
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Etikdiskussion 

Trots den information som gavs i samband med enkäten gällande tänkt 

användningsområde och syfte med studien finns viss risk att deltagarna känner sig 

utpekade som inaktiva personer som rör på sig för lite. Deltagande i studien var dock 

frivilligt och individer som ej ville svara på frågor om FA behövde inte vara med. Vidare 

kan diskuteras huruvida det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är motiverat att 

lägga mer resurser på att låta just denna patientgrupp få ökad hjälp till FA. Detta i en 

tid då vi dagligen möts av nyheter om sjukvårdens ekonomiska svårigheter och 

personalbrist. Samtidigt skulle en satsning för att öka graden av FA hos denna 

patientgrupp, såväl som hos övriga delar av befolkningen, kunna leda till minskade 

kostnader i form av lägre sjukfrånvaro. Detta på grund av den minskade risken för 

följdsjukdomar (5,6,9,18,19). Även en utvecklad webbaserad vård där information och 

stöd i större utsträckning ges på internet kan som tidigare nämnts vara gynnsamt ur 

ett ekonomiskt perspektiv (40). 

Konklusion 

Studien visar att den information som flest deltagare fått är kring hur insulindosen kan 

behöva anpassas vid FA (166 personer, 64,8%). Vad gäller det stöd som deltagarna 

fått från vården svarade majoriteten (196 personer, 76,6%) att de ej fått något sådant. 

Av de som fått stöd svarade flest att de fått det på annat sätt (27 personer, 10,5%). 

Den grupp som uppnår rekommendationerna för FA är signifikant mer nöjda med den 

information och det stöd de fått från vården jämfört med den grupp som inte uppnår 

rekommendationerna (p=0,027 och p<0,001). Detta tyder på att en satsning inom 

vården gällande den information och det stöd som ges ut till personer med diabetes 

typ 1 skulle kunna bidra till en generell ökning av grad FA hos patientgruppen. 

Effekterna av det skulle kunna bli förbättrat fysiskt och psykiskt välmående samt 

minskad risk för följdsjukdomar (5,6,9,18-22). Sjuksköterskor var de som oftast gav 

information (95,0%) och stöd (60,7%), medan fysioterapeuter gav information till 3,0% 

och stöd till 16,1%. Då fysioterapeuter är en profession med stor kunskap kring ämnet 

FA bör dessa användas i större utsträckning för att ge stöd till diabetiker för att bli mer 

fysiskt aktiva. 
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Bilagor: 

Bilaga 1. Information på Facebook: 

 

Hej!  
 
Vi söker dig som:  

• Har diabetes mellitus typ 1 
• Är minst 18 år gammal 

 
Den här enkäten har skapats av två fysioterapeutstudenter vid Uppsala Universitet som en del 
av ett examensarbete. Syftet med studien är att undersöka vilken information och vilket stöd 
personer med diabetes typ 1 får från vården för att underlätta fysisk aktivitet. Detta då forskning 
visar att många upplever svårigheter att nå upp till rekommenderad mängd fysisk aktivitet. Med 
studien vill vi även ta reda på hur hjälpen från vårdgivare skulle kunna bli bättre. Enkäten tar 
ca 5–10 minuter att genomföra och vi skulle verkligen uppskatta om du tog dig tid att fylla i 
den. Dina svar är helt anonyma. 
 
Vid frågor, synpunkter eller önskemål om att ta del av resultatet är du välkommen att kontakta 
oss eller vår handledare. 
 
Klicka på länken för att delta i studien.  
 
Stort tack på förhand! 
Louise Gustavsson och Matilda Nordberg 
Termin 6, Fysioterapeutprogrammet Uppsala Universitet 
diabetesochfysiskaktivitet@gmail.com  
 
Handledare: Elisabeth Anens, Fysioterapeut Uppsala Universitet 
elisabeth.anens@neuro.uu  
018-471 47 67 
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Bilaga 2. Enkät:  
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Bilaga 3. Socialstyrelsens indikatorfrågor för fysisk 

aktivitet 

 

 
 

 

 

“I tabellen nedan illustreras vilka svarskombinationer på de två indikatorfrågorna som 

motsvarar gränsvärdet för rekommenderad fysisk aktivitet. Rött motsvarar otillräcklig 

fysisk aktivitet och grönt motsvarar tillräcklig fysisk aktivitet.” 

 

 


