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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes mellitus är ett folkhälsoproblem som ökar över hela världen. Diabetes 

mellitus typ 2 är den vanligaste förekommande typen av diabetes och uppträder 

huvudsakligen hos vuxna personer, men barn och ungdomar drabbas alltmer av sjukdomen. 

De främsta riskfaktorerna för att drabbas av diabetes mellitus typ 2 är fysisk inaktivitet och 

övervikt. Regelbunden fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan och minskar risken för 

att drabbas av diabeteskomplikationer. Personcentrad vård är en modell där samspelet mellan 

sjuksköterskan och personen som vårdas är nyckeln till ett lyckat behandlingsresultat. 

Sjuksköterskans roll är viktig genom att hon ska motivera personer med diabetes att ta ansvar 

för, och bli delaktig i sin egen behandling.  

Syfte: Studiens syfte var att beskriva hälsofrämjande metoder som kan ha effekt till ökad 

fysisk aktivitet hos vuxna personer med diabetes mellitus typ 2. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Litteratursökningen genomfördes i 

databaserna MEDLINE, Cinahl och PsycINFO. Litteraturstudiens resultat baseras på 10 

randomiserade kontrollerade studier.  

Resultat: Fyra studier som ingår i litteraturstudiens resultat påvisade effekt på ökad fysisk 

aktivitet på både kort och medellång sikt. Tre studier påvisade effekt på kort sikt och två 

studier på medellång sikt. I en studie påvisades ingen effekt på ökad fysisk aktivitet.  

Slutsats: Litteraturstudiens resultat visar att interventioner baserade på transteoretisk modell 

och Theory of planned behavior samt interventioner där en kombination av flera 

beteendeförändringstekniker leder till fysisk aktivitet hos personer med diabetes mellitus typ 

2. Motiverande samtal som enskild metod främjar inte fysisk aktivitet hos personer med 

diabetes mellitus typ 2. 

 

Nyckelord: behandlingsresultat; diabetes mellitus typ 2; fysisk aktivitet; hälsofrämjande 

metoder.  

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Diabetes mellitus is a public health problem which is increasing worldwide. 

Type 2 diabetes mellitus is the most common type of diabetes and occurs mainly in adults, but 

the disease is increasing in children and adolescents. The main risk factors for developing 

type 2 diabetes is physical inactivity and obesity. Regular physical activity has beneficial 

effects on health and reduces the risk of diabetes complications. Person-centered care is a 

model in which the interaction between the nurse and the person being cared for is the key to 

a successful treatment. The nurse's role is important in that she will motivate people with 

diabetes to take responsibility for, and get involved in their own treatment. 

Purpose: The aim of this study was to describe health promotion methods that may 

effectively increase physical activity in adults with type 2 diabetes mellitus.  

Methods: A literature review with descriptive design. The literature search was conducted in 

the database MEDLINE, CINAHL and PsycINFO. The results are based on 10 randomized 

controlled trials. 

Results: Four studies included in the literature study results demonstrated effect on increased 

physical activity in both short and medium term. Three studies demonstrated efficacy in the 

short term, and two studies in the medium term. One study demonstrated no effect on 

increased physical activity. 

Conclusion: The results from the literature review indicates that interventions based on The 

transtheoretical model and The theory of planned behavior and in interventions a combination 

of several behavior modification techniques increased physical activity in the short term in 

people with type 2 diabetes mellitus. Motivational Interviewing as single method does not 

promote physical activity in people with type 2 diabetes mellitus. 

 

Keywords: diabetes mellitus, type 2; health promotion methods; physical activity; treatment 

outcome.  
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1. Bakgrund  

1.1 Diabetes Mellitus typ 2 (DMT2) 

Diabetes mellitus är ett folkhälsoproblem som ökar över hela världen (International Diabetes 

Federation [IDF], 2015; World Health Organization [WHO], 2016a). Globalt hade år 2015 

415 miljoner vuxna personer diabetes. Det antalet beräknas öka till 642 miljoner personer år 

2040 (IDF, 2015). Även i Sverige beräknas antalet personer med diabetes att öka från 444 000 

år 2013 till 940 000 personer år 2050 (Andersson, Ahlbom & Carlsson, 2015). Någon enskild 

statistik för andelen personer som har DMT2 globalt existerar inte (WHO, 2016a). I 

höginkomstländer uppskattas att mellan 87-91 procent av alla personer med diabetes har 

diagnosen DMT2 (IDF, 2015). DMT2 är den vanligast förkommande typen av diabetes vilket 

huvudsakligen uppträder hos vuxna personer, men barn och ungdomar drabbas alltmer av 

sjukdomen (IDF, 2015; Nolan, Damm & Prentki, 2011; WHO, 2016a).  

 

1.1.1 Riskfaktorer och symtom 

Varför personer insjuknar i DMT2 är ännu inte helt känt (IDF, 2015). De främsta 

riskfaktorerna för att drabbas av DMT2 är fysisk inaktivitet och övervikt (IDF, 2015; Mulder, 

2011). Andelen fysiskt inaktiva personer ökar globalt och år 2010 uppgick den totala andelen 

vuxna personer över 18 år som var fysiskt inaktiva till 23,3 procent (WHO, u.å.). Även 

nationellt ökar andelen fysiskt inaktiva (Nationella diabetesregistret [NDR], u.å.). År 2012 var 

den totala andelen fysiskt inaktiva 28,3 procent. Två år senare hade andelen ökat till 30,4 

procent (ibid). Orsaker till minskad fysisk aktivitet beror bland annat på en stillasittande 

livsstil, både på jobbet och hemma, inaktiv fritid samt ökad användning av passiva 

transportmedel (Nolan et al., 2011; WHO, 2016b). Andra riskfaktorer för att drabbas av 

DMT2 är etnicitet, ärftlighet av diabetes i familjen, rökning, ohälsosamma kostvanor samt 

stigande ålder (IDF, 2015). De flesta personerna med DMT2 är vanligtvis ovetande om sitt 

tillstånd eftersom symtomen inte är lika påtagliga som vid diabetes mellitus typ 1. Symtomen 

på DMT2 är ökad urinmängd, ökad törst, viktminskning och suddig syn. Det kan ta flera år 

innan symtomen visar sig (ibid).  

 

1.1.2 Komplikationer 

Personer med DMT2 har ökad risk för att drabbas av diabeteskomplikationer (WHO, 2016a). 

Många personer har ett förhöjt blodsocker utan att vara medvetna om det vilket innebär att 

kroppen redan har tagit skada när sjukdomen diagnostiseras (ibid). Att ständigt ha ett högt 
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blodsocker kan leda till allvarliga skador på ögon, nerver, njurar, blodkärl och hjärta (Fowler, 

2008; Stratton et al., 2000). Diabeteskomplikationer delas in mikrovaskulära- och 

makrovaskulära komplikationer (Fowler, 2008). De mikrovaskulära komplikationerna 

innefattar neuropati och retinopati medan de makrovaskulära komplikationerna handlar om 

blodkärlen och hjärtat. Orsaken till att makrovaskulära komplikationer utvecklas är en kronisk 

inflammation i blodkärlen som resulterar i ateroskleros (ibid). Hos personer med diabetes är 

risken för att drabbas av hjärtinfarkt och stroke två till tre gånger högre än hos än hos personer 

som inte har diabetes (WHO, 2016a). Personer med diabetes har ökad risk att drabbas av 

förtidig död (IDF, 2015; WHO, 2016a). Det totala globala antalet dödsfall uppgick år 2015 till 

fem miljoner människor och var direkt orsakat av sjukdomen och de komplikationer 

sjukdomen kan orsaka (IDF, 2015). WHO (2016a) uppskattar att diabetes kommer vara den 

sjunde vanligaste dödsorsaken år 2030. Personer med DMT2 med höga blodsockervärden har 

de största hälsovinsterna av förbättrad metabolkontroll när det handlar om att minska risken 

att utveckla diabeteskomplikationer (Stratton et al., 2000).  

 

1.1.3 Behandling 

Behandlingen av DMT2 utgår från att bibehålla eller öka livskvaliteten, lindra symtomen, 

förebygga akuta komplikationer som hypoglykemi och hyperglykemi samt förebygga de 

långsiktiga komplikationer som sjukdomen kan orsaka (Sagen, 2013b; Toft, 2011). Det 

centrala i behandlingen är livsstilsförändringar som förbättrade kostvanor, ökad fysisk 

aktivitet och att bibehålla en hälsosam kroppsvikt (Davidson, 2004; IDF, 2015). En 

behandlingsstrategi med förändrade levnadsvanor och läkemedelsbehandling är nödvändig för 

att förbättra den metabola kontrollen hos personer med DMT2 (Davidson, 2004; Gæede, 

Lund-Andersen, Parving & Pedersen, 2008; Nolan et al., 2011; Stumvoll, Goldstein & van 

Haeften, 2005). En förbättrad glykemisk kontroll leder på sikt till minskad risk att drabbas av 

diabeteskomplikationer (Boule et al., 2001; Nolan et al., 2011; Stratton et al., 2000).  

 

1.2 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som varje kroppsrörelse som skapas av skelettmuskulaturen och 

resulterar i ökad energiförbrukning vilket innefattar alla dagliga aktiviteter som utförs (WHO, 

2016b). Begreppet fysisk aktivitet ska inte förknippas med begreppet motion som är en 

strukturerad och planerad aktivitet med målsättning att förbättra och bibehålla den fysiska 

konditionen. Den mängd fysisk aktivitet en person bör utföra på en vecka delas in i 
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ålderskategorier. Rekommendationen för vuxna personer mellan 18-64 år är 150 minuter med 

måttlig intensitet, till exempel promenader eller cykling, uppdelat under en hel vecka, eller 

minst 75 minuter med kraftig intensitet uppdelat under en hel vecka (WHO, 2016b). 

Forskning visar att risken för att drabbas av DMT2 minskar med livsstilsförändringar som 

hälsosammare kostintag, viktminskning och ökad fysisk aktivitet (Lindström et al., 2006; 

Tuomilehto et al., 2001).  

 

1.2.1 Upplevda hälsovinster av regelbunden fysisk aktivitet 

Regelbunden fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan (Korkiakangas, Alahuhta, 

Husman, Keinänen-Kiukaanniemi & Taanila, 2011a; Korkiakangas, Taanila och Keinänen-

Kiukaanniemi, 2011b). Upplevda hälsovinster av regelbunden fysisk aktivitet är förbättrad 

sömnkvalitet, ökad kondition och ökad villighet att bibehålla den uppnådda hälsan 

(Korkiakangas et al., 2011a). Ferrand, Perin och Nasarre (2008) redovisade upplevda 

könsskillnader av hälsofördelar med regelbunden fysisk aktivitet. Kvinnorna upplevde att en 

hög kroppsvikt påverkade deras dagliga liv. När vikten minskade blev kvinnorna mer rörliga 

och deras kroppsliga smärta minskade. Viktminskningen gav dem möjlighet att få kontroll 

över situationen. Männen upplevde att den regelbundna fysiska aktiviteten bromsade 

viktuppgången, de blev mer vältränade och att de kände sig mer energiska. Männen relaterade 

hälsa och regelbunden fysisk aktivitet till ökad förmåga att tolerera trötthet (ibid).  

 

1.2.2 Motivatorer och hinder till fysisk aktivitet 

Flera faktorer kan vara motivatorer till att främja ökad fysisk aktivitet (Sagen, 2013a). 

Viktnedgång uppges vara en motivator för att öka sin fysiska aktivitet (Korkiakangas et al., 

2011a, 2011b). Psykiskt och fysiskt välbefinnande är ytterligare en motivator som leder till 

ökad regelbunden fysisk aktivitet. Att vara fysiskt aktiv ger energi och välbehag samt leder till 

ökad självkänsla och bättre hantering av oro och problem (Korkiakangas et al., 2011b).  

 

Det finns forskning som visar skillnad mellan kvinnors och mäns motiv till att regelbundet 

utföra fysisk aktivitet (Ferrand et al., 2008). Kvinnorna uppgav att ha vänner av samma kön 

var en motivator för att bibehålla den uppnådda fysiska aktiviteten. Fysisk aktivitet var en 

arena som öppnade upp för att utveckla nära vänskap, en vänskap som tillät värme, stöd och 

uppmuntran. De betonade nöjet att göra något tillsammans och att det var viktigt med 

känslomässigt stöd från de andra kvinnorna. Kvinnorna som deltog i gruppträffarna upplevde 

en känsla av välbefinnande och positiv kroppsuppfattning i samband med utförandet av den 
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fysiska aktiviteten. Männen betonade istället kunskapsinhämtning, kompetensutveckling och 

positiva interaktioner som motivatorer till att vara fysiskt aktiva. De gav råd till varandra och 

stöttade varandra kunskapsmässigt. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsofrämjande 

beteenden betonades. Vidare ansåg männen att det var lättare att hantera diabetessjukdomen 

om den fysiska aktiviteten utfördes tillsammans med vänner av samma kön. Att ha kunskap 

om DMT2 och dess symtom medförde att det var lättare att hantera de situationer som kunde 

uppstå på grund av sjukdomen (ibid).  

 

Även om det finns olika motivatorer finns även olika hinder mot att vara fysiskt aktiv (Sagen, 

2013a). I studien av Booth, Lowis, Dean, Hunter och McKinley (2013) uppgav både personer 

med DMT2 och hälso- och sjukvårdspersonal motivationsbrist som en starkt bidragande orsak 

till minskad regelbunden fysisk aktivitet. Flera orsaker bidrog till att personer med DMT2 inte 

var motiverade till fysisk aktivitet. En orsak var att personerna gjorde försök att öka sin 

fysiska aktivitet men att de inte upplevde några fördelar med förändringen eftersom 

blodsockret fortfarande låg högt. En annan orsak var att motivation saknades på grund av de 

inte uppvisade några symtom, trots att kännedom fanns om vilka konsekvenser sjukdomen 

kan ge (ibid). Hinder till att utföra fysisk aktivitet var miljörelaterade orsaker, till exempel 

dåligt väder, trafikproblem samt brist på parker och sportanläggningar (Booth et al., 2013; 

Korkiakangas et al., 2011a, 2011b; Thomas, Alder & Leese, 2004). Tidsbrist var också ett 

hinder för fysisk aktivitet. Det fanns flera orsaker till tidsbrist, bland annat att ha barn och 

andra åtaganden (Korkiakangas et al., 2011a, 2011b; Thomas et al., 2004). Att ha andra 

sjukdomar som gjorde det svårt att vara fysiskt aktiv, till exempel artros uppgavs som ett 

hinder för fysisk aktivitet (Booth et al., 2013; Thomas et al., 2004).  

 

1.3 Primärvårdens och distriktssköterskans roll och ansvar i diabetesvården 

1.3.1 Primärvårdens roll 

Primärvården har huvudansvaret när det gäller vården av de flesta personer med DMT2 

(Socialstyrelsen, 2015; Wikblad, 2012a). På vårdcentralerna ska det finnas ett vårdteam som 

ansvarar för vården av patienten med DTM2 (Berne, 2012; Socialstyrelsen, 2015). I 

vårdteamet ingår alltid diabetesansvarig läkare och diabetessjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2015; Wikblad, 2012a). Ibland ingår även andra yrkeskategorier i vårdteamet, till exempel 

dietist, sjukgymnast och psykolog. En del av vårdteamets uppgift är att tillsammans med 

patienten sätta upp individuella behandlingsmål och strategier (Socialstyrelsen, 2015). 
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Behandlingsmålen utgår från att minska risken för komplikationer av sjukdomen samt att 

förbättra livskvaliteten hos den drabbade personen. För att behandlingen ska ge ett bra resultat 

måste patienten vara väl insatt i sin behandling samt ta eget ansvar för sin vård. Ett bra 

behandlingsresultat stärker patientens kontroll över sin sjukdom i vardagen (Berne, 2012; 

Socialstyrelsen, 2015).  

 

1.3.2 Distriktssköterskans roll 

I primärvården arbetar distriktssköterskor med specialistutbildning i diabetes tillsammans med 

personer med DMT2. Distriktssköterskans roll handlar till stor del om att handleda och stödja 

personerna med DMT2 så att de på bästa sätt klarar av vardagen med ett så bra välbefinnande 

som möjligt (Sörman, 2012). En viktig uppgift som distriktssköterskan har är att utbilda och 

stödja personen med DMT2 så att personen har ökad möjlighet att ta ansvar för sin egenvård 

(Wikblad, 2012b). I studien av Siminerio, Funell, Peyrot och Rubin (2007) ansåg både läkare 

och distriktssköterskor att distriktssköterskorna skulle ta ett större ansvar i diabetesvården. 

Distriktssköterskorna var bättre på att genomföra patientundervisning och att lyssna på 

personerna samt tillbringade mer tid tillsammans med personerna med DMT2 än läkarna. Det 

resulterade i att de lärde känna personerna med DMT2 bättre. Distriktssköterskorna i studien 

upplevde att de hade en bättre förståelse för personernas psykosociala bekymmer och var mer 

benägna än läkarna att hjälpa personerna med DMT2 att ta ansvar för sitt liv och göra 

livsstilsförändringar (ibid). Att få rätt stöd och kunskap i rätt tid är nödvändigt för att personer 

med DMT2 ska kunna hantera sin sjukdom (Holmström & Rosenqvist, 2005). 

Distriktssköterskor med ansvar för personer med DMT2 i primärvården ska basera 

patientutbildningen på personernas unika förståelse av deras situation för att undvika 

missförstånd om sjukdomen och behandlingen av den (ibid).  

 

Enligt Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (Distriktssköterskeföreningen, 2008) 

ska distriktssköterskan bekräfta och stödja personens delaktighet i vården och 

egenvårdsförmåga. Distriktssköterskan ska kunna arbeta självständigt men även i vårdteam 

tillsammans med andra yrkeskategorier. Distriktssköterskan ska ha pedagogiska kunskaper för 

att kunna anpassa utbildningen efter vilka behov personen eller gruppen har (ibid). Den 

diabetesansvariga distriktssköterskan ska arbeta efter evidensbaserad omvårdnad (Wikblad, 

2012c). Det innebär att hon måste ha kunskap om relevanta forskningsresultat som 

kombineras med kunskap om den enskilda personens behov och uppfattningar (ibid). I en 

studie av Brownson et al. (2007) uppgav cirka 90 procent av studiedeltagarna att de hade 



6 
 

kunskap om evidensbaserade hälsofrämjande metoder som kan främja fysisk aktivitet. 

Majoriteten av deltagarna i studien uppgav att de hade intresse av få ytterligare kunskap om 

evidensbaserade metoder som kan främja fysisk aktivitet (ibid).  

 

1.3.3 Personcentrerad vård 

Personcentrad vård är en modell där hälso- och sjukvårdspersonalen och personen som vårdas 

arbetar tillsammans för att komma fram till individuellt anpassad hälsoplan (Ekman & 

Norberg, 2013). Det är inte enbart personens behov som är centralt i den personcentrade 

vården utan även förmågan och viljan att skapa förändring. En förutsättning för att skapa ett 

jämställt partnerskap mellan vårdgivare och personen är att vårdgivaren är lyhörd för 

personens behov. Om vårdgivaren är lyhörd och lyssnar på vad personen säger upplever den 

en känsla av delaktighet, engagemang och får tillit till vårdgivaren (ibid). 

 

Personcentrerad vård är en modell där interaktionen mellan personen som vårdas och 

vårdgivaren är nyckeln för ett lyckat behandlingsresultat (Olsson, Jakobsson Ung, Swedberg 

& Ekman, 2012). Distriktssköterskan är en nyckelperson i den personcentrerade vården och 

har en viktig roll genom att hon ska motivera personer med DMT2 att ta ansvar för och bli 

delaktig i sin egen behandling (Bartol, 2012). Personer med DMT2 upplever att det är lättare 

att göra livsstilsförändringar och ta kontrollen över sin diabetes om distriktssköterskan är 

stödjande (Goetz, 2012). Distriktssköterskor som vågar diskutera allvaret med att ha DMT2 

upplever att personen med diabetes engagemang och motivation ökar för att ta ansvar för sitt 

vardagliga liv (Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante & Hörnsten, 2014). I studien av 

Hörnsten, Lindahl, Persson och Edvardsson (2014) beskrivs personens motivation vara 

avgörande för att uppnå och bibehålla långsiktiga livsstilsförändringar. Syftet med att använda 

personcentrerad vård i diabetesvården är att förbättra hälsokvaliteten hos personen med 

DMT2 (Robinson, Callister, Berry & Dearing, 2008). Personcentrerad vård leder till 

signifikanta hälsovinster för personer med DMT2 (Olsson et al., 2012; Robinson et al., 2008). 

I studien av Jutterström, Hörnsten, Sandström, Stenlund och Isaksson (2016) visade resultatet 

att distriktssköterskeledd personcentrerad vård effektivt leder till minskade HbA1c-värden hos 

personer med DMT2. Vidare framkom att om distriktssköterskor använder personcentrerad 

vård i diabetesvården får personerna med DMT2 bättre självhantering av sjukdomen (ibid). 
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2. Problemformulering 

Diabetes Mellitus är ett folkhälsoproblem som ökar över hela världen. Globalt hade år 2015 

415 miljoner vuxna personer diabetes. Det antalet beräknas öka till 642 miljoner personer år 

2040. Även nationellt ökar andelen personer som insjuknar i diabetes. I Sverige beräknas 

antalet personer med diabetes att öka från 444 000 år 2013 till 940 000 personer år 2050. 

Någon enskild statistik för andelen personer som har DMT2 globalt existerar inte. I 

höginkomstländer uppskattas att mellan 87-91 procent av alla personer med diabetes har 

diagnosen DMT2. De främsta riskfaktorerna för att drabbas av DMT2 är fysisk inaktivitet och 

övervikt. Forskning visar att fysisk aktivitet minskar risken för att drabbas av hjärt- 

kärlsjukdom och förbättrar på sikt den glykemiska kontrollen. För att kunna motivera 

personer med DMT2 till ökad fysisk aktivitet är det av vikt att distriktssköterskan har kunskap 

om evidensbaserade metoder som främjar ökad fysisk aktivitet samt hur de kan användas för 

att öka den fysiska aktiviteten hos personer med DMT2.  

 

3. Syfte 

Att beskriva hälsofrämjande metoder som kan ha effekt till ökad fysisk aktivitet hos vuxna 

personer med diabetes mellitus typ 2.  

 

4. Metod  

4.1 Design 

En litteraturstudie med systematiska sökningar och deskriptiv design valdes för att 

sammanställa forskning inom aktuellt område. Polit och Becks (2012) flödesschema för 

litteraturstudier har legat som grund för strukturen på arbetet under studiens arbetsgång, Se 

Figur 1.  
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Figur 1. Flödesschema över arbetsgången i litteraturstudien fritt översatt från Polit och Beck (2012, s. 96). 

 

 

4.2 Sökstrategi 

Sökningarna genomfördes i databaserna MEDLINE, Cinahl och PsycINFO och utgick från de 

meningsbärande orden i syftet som var; hälsofrämjande metoder, diabetes mellitus typ 2 och 

fysisk aktivitet. De meningsbärande orden översattes först till engelska och sedan till 

databasernas ämnesord och delades in i tre olika sökblock. De ämnesord som användes vid 

litteratursökningen var Diabetes Mellitus, Type 2, Type 2 Diabetes, Health 

Promotion/Methods(MT), Health Promotion, Motor Activity, Exercise, Physical Activity. För 

att inte missa relevanta studier för litteraturstudiens syfte som inte påträffades vid 

ämnesordssökningen gjordes även en fritextsökning på ämnesorden. För att kombinera 

sökorden användes den booelska operatorn OR och för att slutligen precisera sökningen 

kombinerades de olika sökblocken med AND, se Tabell 1. De begränsningar som användes i 

alla tre databaser var att studierna skulle vara skrivna på engelska och vara publicerade mellan 

åren 2003-2016. I Cinahl och PsycINFO gjordes även begränsningen att studierna skulle vara 

vetenskapligt granskade (peer-reviewed). Sökningarna dokumenterades och redovisas i en 

sökmatris, se Bilaga 1.  
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Tabell 1. Sökord som inkluderades i respektive sökblock och databas. 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 

Cinahl  

Headings 

Diabetes Mellitus, Type 2 Health 

Promotion/Methods(MT) 

Physical Activity OR 

Exercise 

MEDLINE  

MeSH 

Diabetes Mellitus, Type 2 Health 

Promotion/Methods(MT) 

Motor Activity OR 

Exercise 

PsycINFO  

Thesaurus 

Type 2 Diabetes Health Promotion Physical Activity OR 

Exercise 

Fritextsökning 

Cinahl, 

MEDLINE, 

PsycINFO 

diabetes mellitus type 2 OR 

diabetes type 2 OR type 2 

diabetes 

health promotion 

methods 

physical activity OR 

exercise 

 

 

4.3 Urval 

Inklusionskriterierna var randomiserade kontrollerade studier som beskrev hälsofrämjande 

metoder som kan ha effekt till ökad fysisk aktivitet hos vuxna personer >17 år med diabetes 

mellitus typ 2. Exklusionskriterierna var reviewer, studier med kvalitativ design, studier med 

kvantitativ design som var icke-randomiserade, quasi-experimentella studier och pilotstudier. 

Studier som också exkluderades handlade om personer med endast nedsatt glukosintolerans 

och/eller inte har en diabetesdiagnos, samt studier om gravida kvinnor och/eller 

graviditetsdiabetes.  

 

Under den systematiska sökningen användes en stegvis urvalsstrategi. Urval ett innebar att 

795 titlar lästes och de som ansågs passa litteraturstudiens syfte sparades till nästa steg. I urval 

två lästes 264 abstrakt och de studier som inte var relevanta för syftet samt dubbletter 

förkastades. Vid urval tre lästes 81 studier i sin helhet och de som inte var relevanta för 

litteraturstudiens syfte eller inklusionskriterier exkluderades. Samtliga exkluderade studier 

med förklaring till exkluderingen redovisas i Bilaga 2. Därefter genomfördes en manuell 

litteratursökning genom att gå igenom referenslistorna i de studier som inkluderats i 

litteraturstudiens resultat. Den resulterade i att två studier påträffades som var relevanta för 

litteraturstudiens syfte. Efter urval tre i urvalsprocessen kvarstod totalt 13 vetenskapliga 

studier, varav 11 studier var från den elektroniska databassökningen och två studier var från 

den manuella sökningen. Flödesschema över urvalsprocessen, se Figur 2. 
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Figur 2. Flödesschema över urvalsprocessen.  

 

4.4 Värdering 

Totalt granskades 13 vetenskapliga studier utifrån granskningsmallen för randomiserad 

kontrollerad studie och observationsstudier med kontrollgrupp utformad av Örebro universitet 

(2015). En studie som fick 85 procent eller mer på JA-svaren bedömdes uppnå hög kvalitet, 

mellan 60-84 procent JA-svar medelkvalitet och JA-svar under 60 procent låg kvalitet. Studier 

som uppnådde medel eller hög nivå vid kvalitetsbedömningen behölls och inkluderades i 

studiens resultat. Av de 13 studier som kvalitetsgranskades värderades sju studier uppnå 

medelkvalitet och tre studier hög kvalitet. Tre studier värderades uppnå låg kvalitet och 

exkluderades (Se figur 2). Kvalitetsbedömningen redovisas i Bilaga 3. Totalt ingår 10 

vetenskapliga studier i litteraturstudiens resultat.  

 

Antal studier  

påträffade via  

manuell sökning: 2 

Antal lästa  

abstrakt: 264 

Antal lästa titlar: 795 

Antal lästa studier  

i fulltext:  

79 + 2 = 81 

Antal kvalitetsgranskade 

studier:  
11 + 2 = 13 

Exkluderade studier 

efter läsning  

abstrakt: 185 

(varav 44 dubbletter) 

Exkluderade studier efter 

läsning 

 av titel: 531 

Exkluderade studier  

efter läsning i 

 fulltext: 68 

Exkluderade  

studier efter 

kvalitetsgranskning: 3 

Identifierade studier 

Ämnesordssökning: 162 

Fritextsökning: 633 

Antal valda studier till 
resultatet:  

8 + 2 = 10  
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4.5 Bearbetning och analys  

Inledningsvis lästes de vetenskapliga studierna som ingår i litteraturstudiens resultat 

upprepade gånger för att få en förståelse och känsla för innehållet i studierna. Därefter 

bearbetades, analyserades och kategoriserades det insamlade datamaterialet utifrån de 

hälsofrämjande metoder som användes vid interventionerna. Av de metoder som 

identifierades så var de beskrivna som teori, modell, metod respektive program; 

Transteoretisk modell (The Transtheoretical Model), Teori om planerade beteenden (Theory 

of Planned Behavior), Motiverande samtal (Motivational Interviewing), Kognitiv 

beteendeterapi (Cognitive Behavioral Therapy), Förebyggande diabetesprogram (The 

Diabetes Prevention Program), “Första steget program” (The First Step Program) och Social 

kognitiv teori (Social Cognitive Theory). En detaljerad sammanställning över de inkluderade 

studierna återfinns i en artikelmatris, Se Bilaga 4. 

 

4.6 Beskrivning av de hälsofrämjande metoderna interventionerna baseras på 

4.6.1 Transteoretisk modell (The Transtheoretical Model)  

Den transteoretiska modellen utgår från det förändringsstadium individen befinner sig i, för 

att utforma en individuell strategi som bäst ger framgång på beteendeförändringen. 

Förändringsarbetet är en process som utvecklas successivt i flera stadier. Det är fem stadier 

som individerna går igenom vid en förändringsprocess; det förmedvetna stadiet, 

medvetandestadiet, förberedelsestadiet, handlingsstadiet och vidmaktshållandestadiet. I det 

förmedvetna stadiet är inte individen beredd på att ändra beteendet. I medvetandestadiet finns 

en intention att göra en beteendeförändring och i förberedelsestadiet har individen bestämt sig 

men ännu inte påbörjat en beteendeförändring. Handlingsstadiet innebär att förändringen har 

påbörjats och vidmaktshållandestadiet innebär att bibehålla den nya vanorna och att undvika 

återfall. Betydelsefulla hjälpmedel för att underlätta övergångarna mellan de olika stadierna är 

att diskutera fördelar och nackdelar med att göra en beteendeförändring, att öka 

medvetenheten om orsaker och samband till det aktuella beteendet, men även att omvärdera 

situationen (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2007). 

 

4.6.2 Teori om planerade beteenden (Theory of Planned Behavior) 

Teorin grundas på individens motivation att genomföra en beteendeförändring. Motivationen 

påverkas av inställningen eller attityden till beteendet, samt av de sociala normer som finns i 

individens omgivning. De faktorerna är avgörande för individens intention att förändra 
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beteendet, vilket är väsentligt för om individen genomför en beteendeförändring eller inte. En 

generell regel är att desto starkare intentionen är desto mer troligt är att individen genomför 

beteendeförändringen (Ajzen, 1991). 

 

4.6.3 Motiverande samtal (Motivational Interviewing) 

Motiverande samtal är en samtalsmetod som används för att motivera individen till att göra 

beteendeförändring. Motiverande samtal är en personcentrerad metod som handlar om att 

utforska och understödja individens ambivalens för att hjälpa individen att gå vidare i 

beteendeförändringsprocessen. Viktiga principer i motiverande samtal är empatiskt och 

reflekterande lyssnande och att stärka individens tro på sin egen förmåga och möjlighet till att 

göra en beteendeförändring (Socialstyrelsen, u.å.b). 

 

4.6.4 Kognitiv beteendeterapi (Cognitive Behavioral Therapy) 

Kognitiv beteendeterapi bygger på inlärningsteori och kognitiv teori. Inlärningsteori handlar 

om hur mänskliga beteenden påverkas av miljön och den kognitiva teorin om hur tankar 

påverkar beteenden och känslor. Den kognitiv beteendeterapi innebär att individen tränar på 

att använda sig av nya tankemönster och beteenden med syfte att ersätta de känslor, beteenden 

och tankar som skapar psykologiska problem. Ett viktigt antagande i den kognitiva 

beteendeterapin är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar som 

kan leda till beteendeförändringar och tvärtom (Socialstyrelsen, u.å.a). 

 

4.6.5 Förebyggande diabetesprogram (The Diabetes Prevention Program)  

The Diabetes Prevention Program är en randomiserad kontrollerad studie som genomfördes 

för att undersöka om antingen livsstilsintervention eller farmakologisk behandling med 

Metformin förebygger eller fördröjer uppkomsten av diabetes mellitus typ 2 hos personer med 

nedsatt glukosintolerans. Resultatet av studien visar att både livsstilsintervention och 

Metformin effektivt minskade risken att drabbas av diabetes mellitus typ 2. Interventionen 

tillhandahölls av en ”livsstils-coach” som stöttade deltagarna med att nå deras mål med ökad 

fysisk aktivitet och viktnedgång med hjälp av individuellt anpassade material, verktyg och 

strategier (The Diabetes Prevention Program (DPP) Research Group, 2002). 
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4.6.6 “Första steget program” (The First Step Program) 

The First Step Program är ett beteendeförändringsprogram som bygger på teorierna Social 

Cognitive Theory och Transtheoretical Model. The First Step Program består av två faser; 

antagandefasen och bibehållandefasen. Antagandefasen som pågår under en månad består av 

fyra gruppträffar. Varje träff innefattar promenader som ökar i tid för varje träff (1:a träffen: 

10 minuter, 2:a träffen: 20 minuter, 3:e och 4:e träffen: 30 minuter), gruppdiskussioner, 

individuella målsättningar, självkontrakt att uppfylla till nästa träff. Bibehållandefasen pågår 

under en månad och handlar om fortsatt målsättning och övervakning på egen hand med 

minimal uppföljningskontakt. Programmet använder sig av stegräknare som fungerar både 

som mätinstrument och motivationsverktyg (Tudor-Locke, Myers & Rodger, 2001). 

 

4.6.7 Social kognitiv teori (Social Cognitive Theory) 

I den sociala kognitiva teorin finns ett ständigt samspel mellan individ, omgivning och 

beteende. Flera faktorer är avgörande för att individen ska göra en beteendeförändring. 

Faktorerna handlar om individens tilltro på den egna förmågan (self-effiacy), den egna 

målsättningen (goal-setting), förmågan att reflektera över uppnådda 

beteendeförändringsresultat (self-reflection) och förmågan att registrera över det egna 

beteendet (self-monitoring). Ett förväntat positivt utfall på beteendeförändringen är en 

motivator till fortsatt beteendeförändring (outcome expectancy). Individens tilltro till att 

kunna genomföra en beteendeförändring måste förstärkas. Därför är det betydelsefullt att inte 

sätta för höga mål och successivt öka dem för att de uppsatta målen ska nås (SBU, 2007). 

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

World Medical Association [WMA] har utvecklat Helsingforsdeklarationen som redogör om 

etiska principer för medicinsk forskning på människor. Aspekter som måste tas i beaktning 

vid forskning på människor är att studiedeltagarna fått information om studiens syfte och att 

de gett informerat samtycke. Studiedeltagarna ska även informeras om att deltagandet är 

frivilligt och de när som helst kan dra sig ur forskningen utan repressalier. Forskarna har 

skyldighet att skydda deltagarnas anonymitet och konfidentiella uppgifter genom att förvara 

uppgifterna på ett sätt så att obehöriga personer inte kan ta del av dem. Forskning som 

innefattar människor ska utgå från vedertagna vetenskapliga principer och ska baseras på 

litteratur med vetenskaplig relevans. För att undvika publikationsbias måste alla resultat 

redovisas, vilket innebär att negativa resultat inte får undanhållas (ibid). Det har tagits i 

beaktning genom att redovisa de framkomna resultaten utan förvanskning. Författaren har 
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försökt använda sig av ett neutralt förhållningssätt under arbetets gång, och studier har inte 

valts bort medvetet genom att inte låta de egna förväntningarna eller förkunskaperna inverka 

på studiens resultat i någon riktning. Innan en studie genomförs måste den ha godkännande av 

etisk kommitté (WMA, 2013). Samtliga studier som inkluderats i resultatet har etiskt 

granskats och fått godkännande från en etisk kommitté. 

 

5. Resultat 

I litteraturstudiens resultat ingår 10 randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 

2082 deltagare. Studierna är genomförda i Belgien n=3, Skottland n=3, Australien n=2, 

Kanada n=1, Nederländerna n=1. I sex av de 10 inkluderade studierna baserades 

interventionen på en teoretisk beteendeförändringsmodell/metod och i fyra studier hade en 

kombination av olika beteendeförändringstekniker använts. De sistnämnda har därför inte 

bedömts tillhöra någon specifik teoretisk modell/metod. Fördelningen av studierna redovisas i 

Figur 3. I samtliga 10 studier jämfördes interventionerna med sedvanlig diabetesvård. 

Sedvanlig diabetesvård innebär att studiedeltagarna har fortsatt med de vanliga 

behandlingsrutinerna och att de i vissa studier fått ta del av enstaka interventionsinsatser 

(SBU, 2007). De vetenskapliga studier som ingår i litteraturstudiens resultat redovisas efter 

deras mätpunkter. Studier med mätpunkter upp till sex månader har i denna litteraturstudie 

bedömts ha effekt på kort sikt och studier med mätpunkter upp till 24 månader medellång 

effekt. En översiktlig bild av varje studies intervention, och dess resultat utifrån om 

interventionen hade effekt på ökad fysisk aktivitet eller ej återfinns i en översikt i tabellform 

efter varje metod som redovisas i resultatet, Se Tabell 2 och 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Översikt över fördelningen av de vetenskapliga studier som ingår i litteraturstudiens resultat. 

 

5.1 Teoribaserade beteendeförändringsmodeller/metoder 

5.1.1 Transteoretisk modell (The Transtheoretical Model) 

Tre skotska studier som baserade sina interventioner på transteoretisk modell hade effekt på 

fysisk aktivitet, Se Tabell 2 (Kirk, Mutrie, MacIntyre & Fisher, 2003, 2004; Kirk, Barnett, 

Leese & Mutrie, 2009). Samtliga studiedeltagare skulle befinna sig i medvetandestadiet eller 

förberedelsestadiet. Studiernas interventioner avsåg att motivera studiedeltagarna att 

genomföra en beteendeförändring och öka den fysiska aktiviteten genom stadieanpassade 

strategier och tekniker (ibid).  

 

Studien av Kirk et al. (2003) påvisade signifikant effekt på ökad fysisk aktivitet. I studien av 

Kirk et al. (2004) visade resultatet att deltagarna signifikant ökade sin fysiska aktivitet på 

medellång sikt. I studien av Kirk et al. (2009) framkom signifikans på ökad fysisk aktivitet 

hos deltagarna som erhöll personlig rådgivning vid mätningen som genomfördes vid 12 

månader, i övrigt påvisades ingen ökad fysisk aktivitet. I samtliga studier var interventionen 
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individuell (Kirk et al., 2003, 2004, 2009). Studiedeltagarna erhöll förutom individuell träff 

uppföljande telefonsamtal antingen vid månad 1 och 3 (Kirk et al., 2003, 2009) eller vid 

månad 1, 3, 7 och 9 (Kirk et al., 2004).  

 

5.1.2 Teori om planerade beteenden (The Theory of Planned Behavior) 

Två studier som baserade interventionen på The theory of planned behavior hade effekt på 

fysisk aktivitet, Se Tabell 2 (Boudreau, Godin & Poiriers, 2011; Jennings, Vandelanotte, 

Caperchione & Mummery, 2014). 

 

Den australienska studien av Jennings et al. (2014) påvisades signifikans på den totala fysiska 

aktiviteten och på minskat stillasittande beteende på både vardagar och helgdagar i 

interventionsgruppen på kort sikt. Kontrollgruppen redovisades signifikant minskat 

stillasittande beteende på helgdagarna. På medellång sikt rapporterades om ökat stillasittande 

beteende i interventionsgruppen på helgdagarna, resultat var dock fortsatt signifikant. I 

kontrollgruppen fortsatte deltagarna att bibehålla det uppnådda stillasittande beteendet 

signifikant på helgdagarna (ibid). I den kanadensiska studien av Boudreau et al. (2011) 

påvisades signifikans på ökad fysisk aktivitet vid mätningen som utfördes efter två månader, i 

övrigt rapporterades ingen signifikans på ökad fysisk aktivitet. I samtliga studier var 

interventionen individuell (Boudreau et al., 2011; Jennings et al., 2014). I studien av Jennings 

et al. (2014) erhöll alla studiedeltagare oavsett vilken grupp de randomiserats till 

aktivitetsdagbok och stegräknare som användes som motivationsverktyg.  

 

5.1.3 Motiverande samtal (Motivational Interviewing) 

En nederländsk studie som baserade interventionen på motiverande samtal påvisade ingen 

effekt på fysisk aktivitet eller på minskat stillasittande beteende, Se Tabell 2 (Heinrich, 

Candel, Schaper & Vries, 2010). Interventionen utfördes av 33 sjuksköterskor som var under 

utbildning i motiverande samtal och användes under de sedvanliga diabetesbesöken hos 

sjuksköterskorna. Studiedeltagarna fick förutom motiverande samtal tillgång till ett 

webbaserat utbildningsprogram som utvecklades med syfte att stödja deltagarna att 

genomföra en beteendeförändring utifrån en självhanteringsstrategi (ibid). 
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  Tabell 2. Effekt på fysisk aktivitet med teoribaserade beteendeförändringsmodeller/metoder.                                                                                                                          1(2) 

Författare Land Studiedeltagare;  

antal och kön 

Hälsofrämjande  

metod 

Utförd  

intervention 

Mätinstrument av  

fysisk aktivitet 

Interventionens 

längd och 

mätpunkter 

Resultat 

Boudreau  

et al.  

 

(2011) 

Canada Totalt n=325 
  

IG n=166  
(M 53,6 %, Kv 46,4 %) 
 
KG n=159 
(M 54,1 %, Kv 45,9 %) 

The theory of planned 
behavior 

 

Individuell 
 

Studiedeltagarna 
fick skriftligt 
material vid två 
tillfällen. 

Självskattningsformulär: 
Assessment of leisure 

time exercise behavior  

6 månader 
 

T0, T1: 2 månader, 
T2: 4 månader och 
T3: 6 månader 

T0 till T1: + Ökad 

fysisk aktivitet. I 

övrigt påvisades 
ingen signifikans på 
fysisk aktivitet. 

Heinrich  

et al.  

 

(2010) 

 

Neder-
länderna 

Totalt antal  
sjuksköterskor n=33 
IG n=18 

KG n=15 
 
Totalt antal studiedeltagare 
n=584 (M 55,1 %, Kv 44,9 
%) 

Motiverande samtal Individuell 
 
Deltagarna fick 

motiverande 
samtal under de 
sedvanliga 
diabetesbesöken 
var 3:e månad. 

Självskattningsformulär: 
International Physical 
Activity Questionnaire 

(IPAQ) 

24 månader 
 
T0, T1: 12 månader, 

T2: 24 månader 

- Fysisk aktivitet eller 
på minskat 
stillasittande 

beteende. 

Jennings  

et al.  

 

(2014) 

Australien Totalt n=397 
 
IG n=195  

(M n=101, Kv n=94) 
 
KG n=202  
(M n=107, Kv n=95) 
 

The theory of planned 
behavior 
 

Individuell 
 
Interventionen 

var helt 
webbaserad. 
Deltagarna fick 
tillgång till en 
webbsida. 

Stegräknare och 
aktivitetsdagbok 
 

Självskattningsformulär: 
International Physical 
Activity Questionnaire 
(IPAQ 

36 veckor 
 
T0, T1: 12 veckor, 

T2: 36 veckor 

T1: IG: + Total 
fysisk aktivitet, + 

minskat stillasittande 

beteende vardagar 
och helgdagar.  
KG: + Minskat 
stillasittande 
beteende på 
helgdagarna. 
 
T2: IG och KG: + 

Minskat stillasittande 
beteende på 
helgdagar.  

IG = Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, M= Män, Kv = Kvinnor, T = Tidpunkt, + Signifikans, - Ej signifikans 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                 2(2) 

Författare Land Studiedeltagare;  

antal och kön 

Hälsofrämjande  

metod 

Utförd  

intervention 

Mätinstrument av  

fysisk aktivitet 

Interventionens 

längd och 

mätpunkter 

Resultat 

Kirk et al.  

 

(2003) 

Skottland Totalt n=70  
(M n=35, Kv n=35) 

 
IG n=35  
 
KG n=35 

Transteoretisk modell 

 
Individuell 
 

En individuell träff. 
Två uppföljande 
telefonsamtal 
månad 1 och 3.  

Accelerometer 
 

Självskattningsformulär:  
The 7-day Physical 
Activity Recall (PAR) 

6 månader 
 

T0, T1: 6 månader 

T1: + Ökning av den 
fysiska aktiviteten. 

Kirk et al.  

 

(2004) 

Skottland Totalt n=70  
(M n=35, Kv n=35) 
 
IG n=35 

 
KG n=35 
 

Transteoretisk modell Individuell 
 
Två individuella 
träffar. Fyra 

uppföljande 
telefonsamtal 
månad 1, 3, 7 och 
9. 

Accelerometer 
 
Självskattningsformulär:  
The 7-day Physical 

Activity Recall (PAR) 

12 månader 
 
T0, T1: 12 månader 

T1: + Ökning av den 
totala fysiska 
aktiviteten. 

Kirk et al. 

 

(2009) 

Skottland Totalt n=134 
  
SR n=52  
(M n=22, Kv n=30) 

 
PR n=47  
(M n=25, Kv n=22) 
 
KG n=35  
(M n=18, Kv n=17) 
 

Transteoretisk modell Individuell 
Två IG och en 
KG. 
PR: En individuell 

träff + skriftligt 
material. 
SR: Skriftligt 
material. 
Uppföljande 
telefonsamtal 
månad 1 och 3. 

Accelerometer 
 
Självskattningsformulär:  
The 7-day Physical 

Activity Recall (PAR) 

12 månader 
 
T0, T1: 6 månader, 
T2: 12 månader 

T1: - Ingen ökad 
fysisk aktivitet 
varken i PR eller SR. 
 

T2: PR: + Ökad 
fysisk aktivitet. 

IG = Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, SR = Skriftlig rådgivning, PR = Personlig rådgivning, M= Män, Kv = Kvinnor, T = Tidpunkt, + Signifikans, - Ej signifikans
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5.2 Kombination av flera beteendeförändringstekniker 

5.2.1 The Diabetes Prevention Program, The First Step Program, kognitiv beteendeterapi 

och motiverande samtal  

Tre belgiska studier som baserade interventionen på kombination av The Diabetes Prevention 

Program, The First Step Program, kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal påvisade 

effekt på fysisk aktivitet, Se Tabell 3 (De Greef, Deforche, Tudor-Locke & Bourdeaudhuij, 

2010, 2011a; De Greef et al., 2011b).  

 

Två studier påvisade signifikans på ökad fysisk aktivitet på både kort och medellång sikt (De 

Greef et al., 2010, 2011b). I en studie framkom signifikans på ökad fysisk aktivitet på kort 

sikt (De Greef et al., 2011a). I en studie var interventionen individuell (De Greef et al., 

2011b). I en studie av De Greef et al. (2010) var interventionen gruppbaserad. I en studie 

randomiserades studiedeltagarna antingen till individuell intervention, gruppbaserad 

intervention eller till kontrollgrupp (De Greef et al., 2011a). I samtliga studier erhöll 

studiedeltagarna stegräknare och aktivitetsdagbok (De Greef et al., 2010, 2011a, 2011b).  

 

5.2.2 Motiverande samtal och social kognitiv teori 

En australiensk studie som baserade interventionen på motiverande samtal och social kognitiv 

teori påvisade effekt på fysisk aktivitet på både kort och medellång sikt, Se Tabell 3 (Eakin et 

al., 2014). Interventionen var individuell och var helt telefonbaserad. Totalt erhöll 

studiedeltagarna 27 telefonsamtal under de 18 månader som interventionen pågick.   
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Tabell 3. Effekt på fysisk aktivitet med kombinerade beteendeförändringstekniker.                                                                                                                                            1(2) 

Författare Land Studiedeltagare;  

antal och kön 

Hälsofrämjande  

metod 

Utförd  

intervention 

Mätinstrument av  

fysisk aktivitet 

Interventionens 

längd och 

mätpunkter 

Resultat 

De Greef et al.  

 

(2010) 

Belgien Totalt n=41  
 

IG n=20  
(M n=13, Kv n=7) 
 
KG n=21  
(M n=15, Kv n=6) 
 

 

Kognitiv beteendeterapi 
The Diabetes Prevention 

Program 
The First Step Program  
Motiverande samtal 

Grupp 
 

Fem gruppträffar 
inom 12 veckor 
och en 
”boosterträff” 
efter 22 veckor. 

Stegräknare och 
aktivitetsdagbok 

 
Accelerometer 

 

12 veckor 
 

T0, T1: 12 veckor, 
T2: 12 månader 

T1: + Ökning av 
antal steg per dag. 

Båda grupperna 
ökade den totala 
fysiska aktiviteten, 
det var dock ingen 
signifikant skillnad 
mellan grupperna.  
 
T2: + Ökning av 

antal steg. - Den 
totala fysiska 
aktiviteten. 

De Greef et al. 

 

(2011a) 

Belgien Totalt n=67  
 
II n=22  
(M 77,3 %, Kv 22,7 %) 
 

GI n=21  
(M 61,9 %, Kv 38,1 %) 
 
KG n=24  
(M 70,8 %, Kv 29,2 %) 
 

 

Kognitiv beteendeterapi 
The Diabetes Prevention 
Program 
The First Step Program  
Motiverande samtal 

Individuell  
och grupp  
 
Två interventions-
grupper (IG) och 

en kontrollgrupp 
(KG).  
 
II: Tre individuella 
träffar med en 
allmän läkare 
inom 12 veckor.  
 

GI: Tre 
gruppträffar med 
en beteendeexpert 
inom 12 veckor. 

Stegräknare och 
aktivitetsdagbok 
 
Självskattningsformulär: 
International Physical 

Activity Questionnaire 
(IPAQ) 

12 veckor 
 
T0, T1: 12 veckor 

T1: + Ökning av 
antal steg i GI i 
jämförelse med både 
II och KG. + Den 
totala fysiska 

aktiviteten ökade i 
GI jämfört med KG.  
 

 

IG = Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, Individuell intervention = II, Gruppintervention = GI, M= Män, Kv = Kvinnor, T = Tidpunkt, + Signifikans, - Ej signifikans 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                 2(2) 

Författare Land Studiedeltagare;  

antal och kön 

Hälsofrämjande  

metod 

Utförd  

intervention 

Mätinstrument av  

fysisk aktivitet 

Interventionens 

längd och 

mätpunkter 

Resultat 

De Greef et al.  

 

(2011b) 

Belgien Totalt n=92  
(M 69 %, Kv 31 %) 

 
IG n=60 
 
KG n=32 
 

 

Kognitiv beteendeterapi 
The Diabetes Prevention 

Program 
The First Step Program  
Motiverande samtal 

Individuell 
 

En individuell 
träff och sju 
uppföljande 
telefonsamtal 
under 24 
veckor. 

Stegräknare och 
aktivitetsdagbok 

 
Accelerometer 
 
Självskattningsformulär: 
International Physical 
Activity Questionnaire 
(IPAQ) 

12 månader 
 

T0, T1: 24 veckor, 
T2: 12 månader 

T1: + Ökning av 
antal steg per dag. + 

Ökning av den totala 
fysiska aktiviteten. 
+ Minskat stilla-
sittande beteende. 
 
T2: + Antal steg per 
dag. + Ökning av 
den totala fysiska 

aktiviteten.  
+ Minskat stilla-
sittande beteende. 

Eakin et al. 

 

(2014) 

Australien Totalt n=302  
 
IG n=151  
(M n=84, Kv n= 67) 
 
KG n=151  

(M n=86, Kv n=65) 
 

 

Motiverande samtal 
Social kognitiv teori 

 

Individuell 
 
Helt 
telefonbaserad 
intervention. 
Studiedeltagarna 

erhöll totalt 27 
telefonsamtal 
under 18 
månader. 

Accelerometer 18 månader 
 
T0, T1: 6 månader, 
T2: 18 månader, T3: 
24 månader 

T1: + Ökad fysisk 
aktivitet. 
 
T2: + Minskning av 
den fysiska 
aktiviteten, dock 

fortsatt signifikant. 
 
T3: + Ökning av den 
fysiska aktiviteten. 

IG = Interventionsgrupp, KG = Kontrollgrupp, M= Män, Kv = Kvinnor, T = Tidpunkt, + Signifikans, - Ej signifikans 
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6. Evidensgrad 

Litteraturstudiens resultat baseras enbart på randomiserade kontrollerade studier. Studier 

baserade på randomiserade kontrollerade studier bedöms enligt graderingssystemet GRADE 

preliminärt ha stark evidensstyrka (++++) (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU], 2014). Evidensstyrkan kan sänkas om studierna har brister i studiekvalitet, 

överensstämmelse, överförbarhet, dataprecision samt om det finns risk för publikationsbias 

(ibid). Det vetenskapliga underlaget som litteraturstudiens resultat bygger på bedöms enligt 

evidensgraderingssystemet GRADE uppnå begränsat vetenskapligt underlag (++) (Tabell 5).  

 

Tabell 5. Översikt: Samlad evidensgradering med inspiration från SBU (2014).  
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n=10 

n=2082 

Starkt 

vetenskapligt 
underlag 

RCT (++++) 

-2* 0 0 0 0 Begränsat 

vetenskapligt 
underlag (++) 

Svagheter i 

studiekvaliteten 
sänker evidens-

styrkan med -2.  

* En studie har oklart randomiseringsförfarande, fyra studier har högt bortfall >20%. 

 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

I nio av de totalt 10 vetenskapliga studier som litteraturstudiens resultat baseras på påvisades 

signifikans på fysisk aktivitet hos personer med DMT2 (Boudreau et al., 2011; De Greef et 

al., 2010, 2011a, 2011b; Eakin et al., 2014; Jennings et al., 2014; Kirk et al., 2003, 2004, 

2009). I en studie redovisades ingen signifikans på fysisk aktivitet (Heinrich et al., 2010). Av 

de nio studier som påvisade signifikans på fysisk aktivitet hos personer med DMT2 hade 4 

studier signifikans på fysisk aktivitet på både kort och medellång sikt (De Greef et al., 2010, 

2011b; Eakin et al., 2014; Jennings et al., 2014). Tre studier hade signifikans på fysisk 

aktivitet på kort sikt (Boudreau et al., 2011; De Greef et al., 2011a; Kirk et al., 2003) och två 

studier på medellång sikt (Kirk et al., 2004, 2009).  
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Tre av de nio studierna som påvisade signifikant effekt på ökad fysisk aktivitet hade baserat 

interventionerna på transteoretisk modell (Kirk et al., 2003, 2004, 2009). Två studier hade 

baserat interventionerna på The theory of planned behavior (Boudreau et al., 2011; Jennings 

et al., 2014). Tre studier hade baserat interventionerna på The Diabetes Prevention Program, 

The First Step Program, kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal (De Greef et al., 

2010, 2011a, 2011b). En studie hade baserat interventionen på motiverande samtal och social 

kognitiv teori (Eakin et al., 2014). En studie som inte påvisade signifikans på fysisk aktivitet 

hade baserat interventionen på motiverande samtal (Heinrich et al., 2010). 

Litteraturstudiens resultat bedöms uppnå begränsat vetenskapligt underlag enligt 

evidensgraderingssystemet GRADE (SBU, 2014). 

 

Litteraturstudiens resultat visade att motiverande samtal inte är en effektiv hälsofrämjande 

metod för att öka den fysiska aktiviteten hos personer med DMT2. Liknande resultat framkom 

i en tidigare gjord studie av Greaves et al. (2008) där motiverande samtal inte bidrog till ökad 

fysisk aktivitet hos personer med DMT2. Däremot påvisade litteraturstudiens resultat att 

teoribaserade interventioner signifikant leder till ökad fysisk aktivitet hos personer med 

DMT2. I studien av Kirk, Barnett och Mutrie (2007) visade resultatet att 

livsstilsinterventioner baserade på teoribaserade beteendeförändringsmetoder ökade den 

fysiska aktiviteten och förbättrade hälsoutfallet i allmänhet och inte enbart hos personer med 

DMT2. I de studier som ingår i litteraturstudiens resultat där motiverande samtal 

kombinerades med andra teorier och beteendeförändringsmetoder ökade den fysiska 

aktiviteten signifikant hos personer med DMT2 (De Greef et al., 2010, 2011a, 2011b; Eakin et 

al., 2014). Utifrån litteraturstudiens resultat går det dock inte att dra slutsatsen att motiverande 

samtal som enskild hälsofrämjande metod inte är en effektiv metod för att främja fysisk 

aktivitet hos personer med DMT2. Endast en studie av de 10 studier som litteraturstudiens 

resultat baseras på har undersökt om motiverande samtal leder till ökad fysisk aktivitet hos 

personer med DMT2.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att stegräknare i kombination med annan hälsofrämjande 

metod leder till ökad fysisk aktivitet hos personer med DMT2. Korkiakangas et al. (2011a) 

menar att tekniska hjälpmedel som stegräknare och aktivitetsdagbok kan användas som 

motivatorer till ökad fysisk aktivitet. Det bekräftas av flera studier som visade att när 

stegräknare användes i fysiska aktivitets interventioner bidrog det till ökad fysisk aktivitet 

(Araiza, Hewes, Gashetewa, Vella & Burge, 2006; Diedrich, Munroe & Romano, 2010; Kang, 
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Marshall, Barreira & Lee, 2009). I en studie av Bjørgaas, Vik, Stølen, Lydersen och Grill 

(2008) framkom att en intervention baserad på enbart stegräknare inte leder till ökad fysisk 

aktivitet hos personer med DMT2. Det kan bekräfta att stegräknare i kombination med annan 

hälsofrämjande metod leder till signifikant effekt på ökad fysisk aktivitet hos personer med 

DMT2. Det går dock inte att dra några slutsatser utifrån en studie att enbart stegräknare inte är 

en effektiv metod för att främja fysisk aktivitet. Stegräknare och aktivitetsdagbok skulle 

kunna implementeras i diabetesvården när recept på fysisk aktivitet skrivs till patienter med 

DMT2. Studien av Araiza et al. (2006) visade att recept på fysisk aktivitet som innefattar 

stegräknare signifikant ökade den fysiska aktiviteten hos personer med DMT2. Genom att 

implementera stegräknare i diabetesvården, som motivationsverktyg till att öka den fysiska 

aktiviteten, skulle personen med DMT2 kunna få insikt i och ökad medvetenhet om de 

hälsovinster som ökat antal steg per dag leder till på längre sikt. Det skulle på sikt leda till 

förbättrad glykemisk kontroll och minskad risk för att drabbas av de komplikationer 

sjukdomen kan orsaka. I ett vidare perspektiv leder det till samhälleliga vinster. Bland annat 

skulle sjukvårdskostnaderna minska eftersom allt färre personer skulle behöva vårdas på 

grund av komplikationerna som sjukdomen orsakar.  

 

Litteraturstudiens resultat baseras på olika teorier och metoder. Det är flera återkommande 

faktorer som förknippas med ökad fysisk aktivitet hos personer med DMT2 i de 

beteendeförändringsmodeller/metoder och tekniker som användes. Tre faktorer som har 

betydelse för en person med DMT2 ska bli mer fysiskt aktiv är socialt stöd, motivation och 

målsättning. De tre faktorerna kommer fortsättningsvis att diskuteras. Forskning har visat att 

socialt stöd är viktigt för att personer med DMT2 ska öka sin fysiska aktivitet (Barrett, 

Plotnikoff, Courneya & Raine, 2007; Goetz et al. 2012, Kirk et al., 2007; Mladenovic, 

Wozniak, Plotnikoff, Johnson & Johnson, 2014). Personer med DMT2 står inför viktiga val 

och utmaningar när de ska genomföra en beteendeförändring och bli mer fysiskt aktiva. Det 

innebär att de kan behöva hjälp och stöd för att klara av att hantera de svårigheter som kan 

uppstå. Det sociala stödet kan ges av sjuksköterskan men även av närstående, som är en viktig 

resurs för att personen med DMT2 ska uppnå och bibehålla en hälsosam livsstil med ökad 

fysisk aktivitet. Studien av Fowles et al. (2014) visade att personer med DMT2 som är fysiskt 

inaktiva men som önskar bli mer aktiva har ett större behov av socialt stöd än personer som 

redan har en aktiv livsstil (ibid). Personer med DMT2 kräver långsiktigt stöd både av 

sjuksköterskan och närstående för att upprätthålla motivationen till ökad fysisk aktivitet 
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(Casey, De Civita & Dasguptas, 2010). Enligt Ekman och Norberg (2013) kan en persons 

förmågor och egenskaper förstärkas av andra människor. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att en persons motivation och målsättning är en 

förutsättning för att personen ska bli fysiskt aktiv och att den uppnådda fysiska aktiviteten ska 

bibehållas. En persons motivation handlar till viss del om personens tilltro till sin egen 

förmåga (self-efficacy). Liknande resultat framkom i en studie av Di Loreto et al. (2003) där 

en intervention baserad på socialt stöd, motivation och målsättning effektivt ökade den fysiska 

aktiviteten hos personer med DMT2. Vidare framkom även att studiedeltagarna bibehöll den 

uppnådda fysiska aktiviteten efter två år (ibid). För att bibehålla motivationen när 

motgångarna kommer och de uppsatta målen inte uppnås är det nödvändigt att inte ha för stor 

målsättning från början. Resonemanget stöds av Hörnsten et al. (2014) där sjuksköterskorna 

uppgav att de motiverade personerna med DMT2 att börja med kortsiktiga målsättningar som 

med tiden utökades till längre målsättningar för att motivationen skulle bibehållas. 

Sjuksköterskans roll är svår och tvetydig eftersom hon samtidigt som hon ska motivera 

personen med DMT2 att bli mer fysiskt aktiv även måste vara redo att kliva in och bromsa 

personen om målsättningen är för högt satt. Det finns dock en risk att sjuksköterskan hamnar i 

ett etiskt dilemma eftersom personen med DMT2 har rätt att själv bestämma över sin vård och 

behandling. En etisk princip är en persons rätt till självbestämmande, autonomiprincipen 

(Snellman, 2012). Sjuksköterskan kan ge råd och uttrycka önskemål om vilken behandling 

som skulle vara det bästa för personen med DMT2, det är dock personen själv som gör det 

slutliga valet. Enligt Snellman (2012) behöver sjuksköterskan ge den information som finns, 

men även hjälpa till att tolka den om det behövs för att personen ska kunna göra ett lämpligt 

beslut. Genom att sjuksköterskan tillsammans med personen med DMT2 tar ett delat 

beslutsfattande kan det leda till att personen ökar sin fysiska aktivitet eftersom personen 

känner uppmuntran och bekräftelse. Elgán och Fridlund (2014) skiljer mellan inre motivation 

och yttre motivation. Inre motivation innebär att personen gör en beteendeförändring för sin 

egen skull och yttre motivation att förändringen görs enbart för att få uppskattning från andra 

personer (ibid). För att förbättra hälsoutfallet och minska risken för diabeteskomplikationer är 

det nödvändigt att personen med DMT2 genomför beteendeförändringen för sin egen skull 

och inte för sjuksköterskans eller närståendes.   

 

Sjuksköterskan kan behöva använda sig av olika strategier beroende på om hon ska motivera 

kvinnor eller män till ökad fysisk aktivitet. Enligt Hörnsten et al. (2014) är kvinnor lättare att 
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samtala med och motivera till ökad fysisk aktivitet än äldre män. En orsak som lyftes fram är 

de olika könsrollerna i familjen där kvinnan har mer ansvar för familjeaktiviteter och det 

sociala livet (ibid). Sjuksköterskan behöver ha ett personcentrerat och holistiskt 

förhållningssätt för att få personer med DMT2 att bli mer fysiskt aktiva. Litteraturstudiens 

resultat visade att de interventioner som var baserade på teoribaserade 

beteendeförändringsmodeller/metoder och kombination av flera beteendeförändringstekniker 

ökade den fysiska aktiviteten hos personer med DMT2 när att interventionerna anpassades 

efter studiedeltagarnas motivation och intention att bli mer fysiskt aktiva.   

 

Sjuksköterskan ska ha ett holistiskt förhållningssätt och vara lyhörd för vad personen med 

DMT2 uttrycker för att få kunskap och medvetenhet om personens egen förutsättning och 

svårighet att bli mer fysiskt aktiv och uppnå förbättrad hälsa. Enligt Kompetensbeskrivningen 

för distriktssköterskor (Distriktssköterskeföreningen, 2008) leder ett holistiskt förhållningssätt 

till ökad patientdelaktighet och förstärkt egenvårdsförmåga. Enligt Patientlagen (SFS 

2014:821), kap. 5, 1-2 §, har hälso- och sjukvården skyldighet att göra personen delaktig i sin 

egen vård och utforma den efter personens egna önskemål och förutsättningarna. En 

förutsättning för att personen med DMT2 ska bli delaktig i sin egen vård är att personen 

erbjuds patientutbildning (Eldh, 2014). Patientutbildning leder till ökad fysisk aktivitet och 

förbättrad livskvalitet hos personer med DMT2 (Çolak et al., 2016). Den diabetesansvariga 

sjuksköterskan i primärvården är den som står för närhet, trygghet och kontinuitet. Om hon 

visar engagemang i och kunskap om vilka motivationsverktyg- och strategier som kan leda till 

ökad fysisk aktivitet hos personen med DMT2 känner sig personen sedd och bekräftad vilket 

leder till ökad fysisk aktivitet. Verktyg och strategier som sjuksköterskor kan använda för att 

öka delaktigheten är regelbundna uppföljningar och fysisk aktivitet på recept (Hörnsten et al., 

2014; Siminiero et al., 2007).  

 

I flertalet av de vetenskapliga studier som ingår i litteraturstudiens resultat är majoriteten av 

studiedeltagarna män. Det skulle innebära att litteraturstudiens resultat skulle vara möjliga att 

generalisera på män men inte på kvinnor. I samtliga vetenskapliga studier som ingår i 

litteraturstudiens resultat användes validerade mätinstrument för att mäta den fysiska 

aktiviteten. Subjektiva mätinstrument är stegräknare, aktivitetsdagbok och 

självskattningsformulär medan accelerometer är ett objektivt mätinstrument. Subjektiva 

mätinstrument användes i flertalet studier vilket innebär att resultatet kan ha påverkats till det 

bättre genom att studiedeltagarna självrapporterade den utförda fysiska aktiviteten med hjälp 
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av självskattningsformulär och aktivitetsdagbok (Boudreau et al., 2011; De Greef et al., 2010, 

2011a, 2011b; Heinrich et al., 2010; Jennings et al., 2014; Kirk et al., 2003, 2004, 2009). Det 

innebär att resultaten från studierna har låg validitet och reliabilitet till skillnad från de studier 

som använder både subjektiva och objektiva mätinstrument, vilket förstärker resultatens 

validitet och reliabilitet. I fyra av de 10 studier som ingår i resultatet redovisades bortfall på 

över 20 procent (Boudreau et al., 2011; Eakin et al., 2014; Heinrich et al., 2010; Jennings et 

al., 2014). I fyra studier var det ett litet urval (De Greef et al., 2010, 2011a; Kirk et al., 2003, 

2004). Enligt Polit och Beck (2012) innebär stort bortfall och litet urval att resultaten är 

svårare att generalisera.  

 

7.2 Metoddiskussion  

Då syftet med den genomförda studien var att beskriva hälsofrämjande metoder som har 

effekt på ökad fysisk aktivitet hos personer med DMT2 valdes litteraturstudie med kvantitativ 

studiedesign som den mest lämpliga metoden. För att besvara litteraturstudiens syfte 

inkluderades enbart randomiserade kontrollerade studier vilket ökar trovärdigheten i 

litteraturstudiens resultat. Enligt SBU (2014) har randomiserade kontrollerade studier högst 

tillförlitlighet när det gäller att beskriva och påvisa effekter för behandlingar av sjukdomar.  

 

Vid insamling av data till litteraturstudien användes tre databaser. Enligt SBU (2014) krävs 

det minst två databaser för att litteratursökningen ska vara tillräcklig. De databaser som 

användes var Cinahl, MEDLINE och PsycINFO. Enligt Polit och Beck (2012) är Cinahl och 

MEDLINE speciellt användbara databaser för litteratursökning vid omvårdnadsforskning. 

Även databasen PsycINFO är användbar för att komplettera datainsamlingen (ibid).  

Ämnesorden som användes vid litteratursökningen identifierades genom upprepade 

provsökningar i de valda databaserna för att hitta relevanta sökord som besvarade 

litteraturstudien syfte. Huvudsökningen genomfördes sedan med de identifierade ämnesorden. 

Eftersom ämnesordssökningen inte resulterade i tillräckligt med vetenskapligt aktuellt 

material till litteraturstudiens resultat genomfördes även kompletterande fritextsökning i 

respektive databas. Vid fritextsökningen på diabetes mellitus typ 2 användes alla de 

benämningar som identifierats i litteraturen (Se Bilaga 1). Sökningen utfördes med sökord 

som motsvarade de identifierade ämnesorden, vilket resulterade i att det aktuella 

forskningsläget täcktes in ytterligare. De identifierade ämnesorden skiljer sig i de valda 

databaserna. I databaserna MEDLINE och Cinahl användes likvärdiga ämnesord förutom när 
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det gäller ämnesordet fysisk aktivitet där ”Physical Activity” användes i Cinahl och i 

MEDLINE ”Motor Activity”. I databasen PsycINFO skiljer sig ämnesorden ”Type 2 

diabetes” och ”Health Promotion” i jämförelse med Cinahl och MEDLINE. En sökstrategi 

som fungerar i en databas fungerar inte i en annan, för att genomföra korrekta sökningar 

måste sökstrategierna anpassas efter hur varje databas är strukturerad (Polit & Beck, 2012). 

En svaghet med litteratursökningen kan vara de valda sökorden. Om sökordet ”Treatment 

Outcome” använts i kombination med ”Diabetes Mellitus, type 2” och ”Physical Activity” 

hade möjligtvis ytterligare relevanta studier kunnat inkluderas i litteraturstudiens resultat.   

 

Avgränsningarna som användes vid litteratursökningen var att studierna som skulle ingå i 

litteraturstudiens resultat var vetenskapligt granskade (peer-reviewed) samt att de skulle vara 

skrivna på engelska. För att begränsa sig till så aktuell forskning som möjligt fick 

inledningsvis inte studierna som skulle ingå i studiens resultat inte vara äldre än 10 år. I flera 

studier som lästes i sin helhet refererades det dock till flera studier äldre än 10 år vilka 

bedömdes kunde vara relevanta för den aktuella studien. För att säkerställa att studier 

relevanta för litteraturstudiens syfte inte skulle missas utökades åldersintervallet för 

litteratursökningarna till 2003-2016. Det resulterade i att två studier äldre än 10 inkluderades i 

resultatet. Två studier som ingår i litteraturstudiens resultat påträffades genom manuell 

sökning. När referenslistorna i de studier som ingår i litteraturstudiens resultat granskades 

förekom de studierna i referenslistorna. Studierna inkluderades i resultatet eftersom de efter 

genomläsning passade litteraturstudiens inklusionskriterier samt att de efter 

kvalitetsgranskning uppnådde medelhög eller hög kvalitetsnivå. Vid provsökningarna 

användes avgränsningen vuxna personer över 18 år vilket begränsade antalet träffar.  Under 

en provsökning i databasen Cinahl användes avgränsningen randomiserade kontrollerade 

studier, vilket resulterade i åtta träffar. Beslutet togs då att lägga till vuxna personer över 17 år 

och randomiserade kontrollerade studier som inklusionskriterier istället.  

 

Både ämnesordssökningen och fritextsökningen bidrog till många sökträffar. Trots det är det 

få studier som ingår i litteraturstudiens resultat. Under urval ett och två valdes majoriteten av 

studierna bort eftersom de inte passade de uppställda inklusions- och exklusionskriterierna för 

litteraturstudien. Flertalet av de studier som exkluderades under urval tre var randomiserade 

kontrollerade studier som hade undersökt om hälsofrämjande interventioner bland annat har 

effekt till ökad fysisk aktivitet hos personer med DMT2. Interventionerna i de studierna 

fokuserade inte enbart på att främja den fysiska aktiviteten utan var livsstilsinterventioner som 
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syftade till att förändra levnadsvanor överlag hos personer med DMT2. I efterhand 

konstaterades att det kan ha varit en svaghet att inte ha sett över om det varit möjligt att 

använda det resultat som handlade om fysisk aktivitet i den genomförda litteraturstudien. 

Litteraturstudiens resultat hade möjligtvis påverkats och fått ett annat utfall om dessa studier 

hade inkluderats.  

 

De vetenskapliga studier som inkluderades i urval tre granskades enligt granskningsmallen för 

randomiserade kontrollerade studier och observationsstudier med kontrollgrupp utformad av 

Örebro universitet (2015). Granskningen syftar till att värdera i vilken omfattning den 

granskade studiens resultat beror på systematiska fel (SBU, 2014). Fem frågor som inte var 

tillämpliga i granskningsmallen var om forskarna i studierna tagit hänsyn till 

interbedömmarreliabiliteten och intrabedömmarreliabiliteten samt om forskarna, 

studiedeltagarna eller den som vårdade studiedeltagarna var blindade. 

Interbedömmarreliabiliteten och intrabedömmarreliabiliteten var inte tillämplig eftersom 

studiedeltagarna i samtliga studier självständigt rapporterade den fysiska aktiviteten antingen 

genom aktivitetsdagbok eller med självskattningsformulär. Frågorna om blindning var inte 

aktuella eftersom interventionerna var individ- eller gruppinriktade med personlig kontakt och 

inte gick att genomföra blindade. En svaghet i litteraturstudien är författarens brist på 

erfarenhet gällande kvalitetsgranskning. En möjlighet finns därför att vissa studier har högre 

eller lägre kvalitet än vad som bedömts vilket kan ha påverkat urvalet av studierna. Ytterligare 

en svaghet är att granskningen gjordes enbart av en författare. Det kan ha påverkat 

värderingen och bidragit till att studierna värderades högre eller lägre än om granskningen 

genomfördes av två personer oberoende av varandra. En styrka är dock att 

kvalitetsgranskningen genomfördes av validerade granskningsmallar vilket Polit och Beck 

(2012) rekommenderar. 

 

För att studien ska vara reproducerbar men även trovärdig måste läsaren ges en tydlig 

beskrivning av hur datainsamlingen och urvalsprocessen gick till (Polit & Beck, 2012). I den 

genomförda litteraturstudien återfinns flödesschema, sökmatris, tabell över 

kvalitetsbedömningen av studierna samt redovisning av de studier som exkluderades. Vidare 

återfinns en matris över de inkluderade studierna samt en kort beskrivning av de teorier, 

modeller och metoder som används vid interventionerna. Av de vetenskapliga studier som 

ingår i litteraturstudiens resultat kommer en från Kanada, tre från Belgien, en från 

Nederländerna, två från Australien och tre från Skottland. Ländernas samhällsstruktur skiljer 
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sig åt men resultatet från studierna skulle dock kunna appliceras på personer med DMT2 i 

Sverige vilket ökar litteraturstudiens validitet och reliabilitet samt generaliserbarhet. 

Författarens brist på erfarenhet av att genomföra en litteraturstudie med randomiserade 

kontrollerade studier kan möjligtvis ha påverkat studiens resultat. Då författaren har fått ökad 

kunskap om datainsamling, dataanalys och kvalitetsgranskning skulle en liknande studie vara 

mindre komplicerad att genomföra samt öka resultatets validitet och reliabilitet. 

 

8. Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visar att interventioner baserade på transteoretisk modell och teori 

om planerat beteende samt en kombination av flera beteendeförändringstekniker leder till 

ökad fysisk aktivitet på kort sikt hos personer med diabetes mellitus typ 2. Motiverande 

samtal som enskild metod främjar inte fysisk aktivitet hos personer med diabetes mellitus typ 

2. Litteraturstudiens resultat visar endast effekt på ökad fysisk aktivitet på kort och medellång 

sikt. Några slutsatser om interventionerna leder till ökad fysisk aktivitet på lång sikt kan inte 

dras eftersom interventionerna har pågått som längst i 24 månader och flera studier har haft ett 

litet deltagarantal. För att kunna dra slutsatsen om interventionerna har effekt på ökad fysisk 

aktivitet på längre sikt behöver studier med mer långtgående interventioner och med fler 

studiedeltagare inkluderas i litteraturstudiens resultat. 

 

9. Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

DMT2 ökar över hela världen och är den vanligast förkommande typen av diabetes. 

Sjukdomen uppträder huvudsakligen hos vuxna personer men barn och ungdomar drabbas 

alltmer. De främsta riskfaktorerna för att drabbas av DMT2 är övervikt och fysisk inaktivitet. 

Individuella faktorer som vilja, intention, motivation och behov av socialt stöd är avgörande 

för att en person med DMT2 ska genomföra en beteendeförändring och bli mer fysiskt aktiv. 

En viktig arbetsuppgift som den diabetesansvariga distriktssköterskan har är att utbilda och 

stödja personen med DMT2. Genom att ge distriktsköterskan i primärvården möjlighet att ta 

del i den aktuella litteraturstudien får hon kunskap om effektiva faktorer som främjar ökad 

fysisk aktivitet hos vuxna personer med DMT2. Med hjälp av den ökade kunskapen kan 

distriktssköterskan individanpassa patientutbildningen. Individanpassad utbildningen leder till 

kunskap och medvetenhet om hälsovinster med ökad fysisk aktivitet, samt leder till ökat 

egenvårdsansvar av sin sjukdom. Därför är det av vikt att distriktssköterskan får kunskap om 
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effektiva evidensbaserade hälsofrämjande faktorer som främjar ökad fysisk aktivitet hos 

vuxna personer med DMT2. 

 

Av de vetenskapliga studier som ingår i litteraturstudien resultat har majoriteten undersökt om 

hälsofrämjande metoder leder till ökad fysisk aktivitet på kort sikt hos personer med DMT2. 

Endast några få studier har gjort längre uppföljningar, dock som längst två år. Det finns behov 

av att utvärdera effekten av hälsofrämjande metoder på fysisk aktivitet i jämförelse med 

sedvanlig diabetesvård efter fem till 10 år för att utvärdera om fysiska aktiviteten ökar eller 

om den uppnådda fysiska aktiviteten bibehållits hos personer med DMT2.  

 

Andelen yngre fysiskt inaktiva personer som insjuknar i DMT2 ökar över hela världen. Likaså 

får alltfler personer tillgång till internet och smarta telefoner. Idag finns applikationer till 

mobiltelefoner med syfte att personer ska motiveras att göra livsstilsförändringar och öka sin 

fysiska aktivitet. Hälso- och sjukvården behöver anpassa sig efter dagens alltmer mer aktiva 

och hektiska samhälle. En metod att göra det på skulle kunna vara att implementera 

mobiltelefonen i diabetesvården med syfte att få personer med DMT2 att öka sin fysiska 

aktivitet. Vid litteratursökningen påträffades inga studier som undersökt mobilanvändande 

relaterat till ökad fysisk aktivitet. Det skulle vara av intresse att genomföra randomiserade 

kontrollerade studier med syfte att undersöka om användandet av mobiltelefoner i 

diabetesvården effektivt ökar den fysiska aktiviteten hos personer med DMT2 i jämförelse 

med sedvanlig diabetesvård, både kortsiktigt och på längre sikt.  
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Bilaga 1. Sökmatris. 

Databas: MEDLINE ämnesordssökning 

170116 Kl. 08.45 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

S1 
(MH ”Diabetes Mellitus, 

Type 2”) 
100,059     

S2 
(MH ”Motor Activity”) 

OR (MH ”Exercise”) 
162, 064     

S3 
(MH ”Health 

Promotion/MT”) 
15,529     

S4 S1 AND S2 AND S3 82     

S5 

S1 AND S2 AND S3 

Limiters: English 

language, 2003-2016 

77 45 18 5 4 

 

Databas: Cinahl ämnesordssökning 

170116 Kl. 08.57 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

S1 
(MH ”Diabetes Mellitus, 

Type 2”) 
41,132     

S2 
(MH ”Physical Activity”) 

OR (MH ”Exercise”) 
56,908     

S3 
(MH ”Health 

Promotion/MT”) 
7,806     

S4 S1 AND S2 AND S3 41     

S5 

S1 AND S2 AND S3 

Limiters: English 

language, Peer-Reviewed, 
2003-2016 

37 18     (4*) 8 0 0 

*antal bortvalda dubbletter efter läsning av abstrakt från ämnesordssökningen i databasen MEDLINE  

 

Databas: PsycINFO ämnesordssökning 

170116 Kl. 09.25 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

S1 DE ”Type 2 Diabetes” 2,696     

S2 
DE ”Physical Activity” 

OR DE ”Exercise” 
35,542     

S3 DE ”Health Promotion” 28,160     

S4 S1 AND S2 AND S3 55     

S5 

S1 AND S2 AND S3 

Limiters: English 
language, Peer-Reviewed, 

2003-2016 

48 21     (8*) 10 2 1 

*antal bortvalda dubbletter efter läsning av abstrakt från ämnesordssökningen i databasen MEDLINE  

 

 

 

 



 

Databas: MEDLINE fritextsökning 

170116 Kl. 10.13 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

S1 

diabetes mellitus type 2 

OR diabetes type 2 OR 

type 2 diabetes 

171,715     

S2 
physical activity OR 
exercise 

395,281     

S3 
health promotion 

methods 
30,051     

S4 S1 AND S2 AND S3 257     

S5 

S1 AND S2 AND S3 

Limiters: English 

language, 2003-2016 

245 96    (*15) 25 4 3 

*antal bortvalda dubbletter efter läsning av abstrakt från ämnesordssökningarna i databaserna MEDLINE (10 

stycken), Cinahl (2 stycken) och PsycINFO (3 stycken)  

Databas: Cinahl fritextsökning 

170116 Kl. 10.25 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

S1 

diabetes mellitus type 2 

OR diabetes type 2 OR 
type 2 diabetes 

54,718     

S2 
physical activity OR 

exercise 
169,868     

S3 
health promotion 
methods 

17,117     

S4 S1 AND S2 AND S3 167     

S5 

S1 AND S2 AND S3 
Limiters: English 

language, Peer-Reviewed, 

2003-2016 

149 30    (12*) 5 0 0 

*antal bortvalda dubbletter efter läsning av abstrakt från ämnesordssökningarna i databaserna MEDLINE (4 stycken) 

och Cinahl (4 stycken), samt MEDLINE fritextsökning (4 stycken)  

Databas: PsycINFO fritextsökning 

170116 Kl. 10.45 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

S1 

diabetes mellitus type 2 

OR diabetes type 2 OR 
type 2 diabetes 

8,359     

S2 
physical activity OR 

exercise 
134,449     

S3 
health promotion 
methods 

26,038     

S4 S1 AND S2 AND S3 252     

S5 

S1 AND S2 AND S3 

Limiters: English 
language, Peer-Reviewed, 

2003-2016 

239 54     (5*) 13 0 0 

*antal bortvalda dubbletter efter läsning av abstrakt från ämnesordssökningarna i databaserna MEDLINE (4 stycken) 

och PsycINFO (1 stycken)



 

Bilaga 2. Exkluderade studier efter hellästa studier. 

FÖRFATTARE (ÅRTAL) ORSAK TILL EXKLUDERING 

Alexander et al. (2012) RCT. Passar ej syftet. 

Almeida et al. (2014) RCT. Passar ej syftet. 

Andersen et al. (2013) RCT. Passar ej syftet. 

Andrews et al. (2011) RCT. Passar ej syftet. 

Baghianmoghadam et al. (2012) 

Låg värdering efter kvalitetsgranskning. Ingen 
poweranalys gjord. Otydligt redovisat urval. Etiskt 

tillstånd saknas. Bortfallet redovisas inte. Utfallsmåtten 

otydligt redovisade. 

Balducci et al. (2015) RCT. Ej färdig studie, resultat saknas. 

Bennett et al. (2008) RCT. Passar ej syftet. 

Biddle et al. (2015) RCT. Passar ej syftet. 

Bjørgaas et al. (2008) RCT. Passar ej syftet.  

Brokaw et al. (2015) Ej RCT. 

Chen et al. (2011) Quasi-experimentell studie. 

Diedrich et al. (2010) Quasi-experimentell studie. 

Dixit et al. (2014) RCT. Passar ej syftet. 

Duijzer et al. (2014) RCT. Passar ej syftet. 

Dutton et al. (2009) 

Låg värdering efter kvalitetsgranskning. Ingen 
poweranalys gjord. Otydligt redovisad 

randomiseringsmetod. Etiskt resonemang saknas. 

Bortfallet redovisas inte. 

Dyson et al. (2010) RCT. Passar ej syftet. 

Eakin et al. (2008) RCT. Passar ej syftet. 

Eakin et al. (2010) RCT. Passar ej syftet. 

Eakin et al. (2013) RCT. Passar ej syftet. 

Erickson et al. (2013) Cross-sectional studie. 

Eriksson et al. (2006) RCT. Passar ej syftet. 

Fowles et al. (2014) Quasi-experimentell studie. 

Fritz et al. (2013).  RCT. Passar ej syftet. 

Gallagher et al. (2012) RCT. Passar ej syftet. 

Gibson et al. (2012) Ingen RCT. 

Goode et al. (2011) RCT. Passar ej syftet. 

Goode et al. (2012) RCT. Passar ej syftet. 

Greaves et al. (2008) RCT. Passar ej syftet. 

Gusi et al. (2008) RCT. Passar ej syftet. 

Hardeman et al. (2008) Experimentell studie. Ej randomiserad. 

Hardeman et al. (2009) RCT. Passar ej syftet. 

Hesselink et al. (2013) RCT. Passar ej syftet. 

Hesslelink et al. (2015) RCT. Ej färdig studie, resultat saknas. 



 

Jackson et al. (2007) RCT. Passar ej syftet. 

Jansink et al. (2013) RCT. Passar ej syftet. 

Kinmonth et al. (2008) RCT. Passar ej syftet. 

Kolt et al. (2009) RCT. Ej färdig studie, resultat saknas. 

Laatikainen et al. (2007) RCT. Passar ej syftet. 

Lawler et al. (2014) RCT. Passar ej syftet. 

Liebreich et al. (2009) RCT. Passar ej syftet. 

Lindström et al. (2006) RCT. Passar ej syftet. 

Lindström et al. (2006) RCT. Passar ej syftet. 

Lindström et al. (2010) RCT. Passar ej syftet. 

Lindström et al. (2013) RCT. Passar ej syftet. 

Mahdizadeh et al. (2013) 

Låg värdering efter kvalitetsgranskning. Etiskt 

resonemang saknas. Bortfallet redovisas inte. För många 

utfallsmått att svara på vilket resultatet inte gör.  

Mathieu et al. (2008) Quasi-experimentell studie. 

Moriyama et al. (2009) RCT. Passar ej syftet. 

Oldroyd et al. (2006) RCT. Passar ej syftet. 

Peacock et al. (2015) RCT. Ej färdig studie, resultat saknas. 

Pedersen et al. (2006) Review. 

Plotnikoff et al. (2010) RCT. Ej färdig studie, resultat saknas. 

Plotnikoff et al. (2010) RCT. Passar ej syftet. 

Richardson et al. (2007) Pilotstudie. 

Richert et al. (2007) Ingen RCT. 

Roessler et al. (2009) RCT. Passar ej syftet. 

Roessler et al. (2009) Ej RCT. 

Rossen et al. (2015) RCT. Ej färdig studie, resultat saknas. 

Sardar et al. (2009) RCT. Passar ej syftet. 

Sigurdardottir et al. (2009) RCT. Passar ej syftet. 

Stenman et al. (2012) Experimentell studie, ej randomiserad. 

Sung et al. (2012) Review. 

Tavakolizadeh et al. (2014) RCT. Passar ej syftet. 

Thompson et al. (2008) RCT. Passar ej syftet. 

van der Heijden et al. (2012) Ej randomiserad kontrollerad studie. 

van der Heijden et al. (2012) RCT. Passar ej syftet. 

Waryasz et al. (2010) Review. 

Waters et al. (2011) RCT. Passar ej syftet. 

Venditti et al. (2014) RCT. Passar ej syftet. 

Vermunt et al. (2012) RCT. Passar ej syftet. 

Yates et al. (2009) RCT. Passar ej syftet. 

Yates et al. (2012) Pilotstudie. 



 

Bilaga 3. Redovisning av kvalitetsbedömning utifrån granskningsmall för randomiserad kontrollerad studie och observationsstudier med 

kontrollgrupp (Örebro universitet, 2015). 

 

Författare (Årtal) 

Vetenskaplig 

relevans och 

redlighet 

Urval 

 

Intervention/ 

exponering 

Bortfall  

och  

följsamhet 

Utfalls- 

mått 

Resultat Kritiskt  

förhållnings- 

sätt 

Totalt antal  

JA-svar 

 

Bedömd 

kvalitets- 

nivå 

Antal JA-

svar n/N=9 

Antal JA-

svar n/N=6 

Antal JA-

svar n/N=5 

Antal JA-

svar n/N=5 

Antal JA-

svar n/N=5 

Antal JA-

svar n/N=5 

Antal JA-

svar n/N=6 
n/N=41 (%) 

Baghianimoghadam 
et al. (2012) 3/9 2/6 3/5 1/5 2/5 2/5 5/6 18/41 (44 %) Låg 

Boudreau et al. 

(2011) 7/9 6/6 4/5 3/5 5/5 3/5 6/6 34/41 (82 %) Medel 

De Greef et al.  

(2010) 7/9 6/6 5/5 2/5 5/5 3/5 6/6 34/41 (82 %) Medel 

De Greef et al.  
(2011a) 7/9 5/6 5/5 4/5 5/5 3/5 6/6 35/41 (85 %) Hög 

De Greef et al. 

(2011b) 6/9 6/6 5/5 5/5 5/5 3/5 2/6 32/41 (78 %) Medel 

Dutton et al. 

(2009) 4/9 4/6 2/5 1/5 3/5 0/5 4/6 18/41 (44 %) Låg 

Eakin et al.  
(2014) 8/9 6/6 5/5 4/5 5/5 3/5 5/6 36/41 (87 %) Hög 

Heinrich et al.  

(2010) 6/9 4/6 3/5 3/5 5/5 3/5 5/6 29/41 (70 %) Medel 

Jennings et al.  

(2014) 8/9 6/6 4/5 2/5 5/5 3/5 6/6 34/41 (82 %) Medel 

Kirk et al.  
(2003) 6/9 4/6 4/5 5/5 5/5 3/5 5/6 31/41 (75 %) Medel 

Kirk et al.  

(2004) 7/9 5/6 5/5 5/5 5/5 3/5 5/6 35/41 (85 %) Hög 

Kirk et al.  

(2009) 7/9 4/6 4/5 4/5 5/5 3/5 5/6 34/41 (82 %) Medel 

Mahdizadeh et al. 
(2013) 5/9 4/6 4/5 1/5 3/5 2/5 2/6 21/41 (51 %) Låg 

 



 

Bilaga 4. Artikelmatris. 

1(10). Författare, årtal, 

titel, tidskrift, 

tidskriftens volym och 

nummer, sidor, land 

Syfte Design och Metod Värdering Resultat 

Boudreau, F., Godin, G., 
& Poirier, P. (2011). 

 
Effectiveness of a 

computer-tailored print-
based physical activity 

intervention among 
French Canadians with 

type 2 diabetes in a real-
life setting. 

 

Health Education 
Research, 26(4), 573-

585. 
 

Canada 

Att utvärdera 
effektiviteten av en 

skräddarsydd 
datorbaserad 

intervention för att 
främja initierande av 

regelbunden fysisk 
aktivitet hos personer 

med diabetes mellitus 
typ 2. 

 

Studiens författare 
formulerade fyra 

hypoteser: Deltagare 
som utsätts för en 

enskild utskrift 
kommer efter en 

månad ha ökat sin 
fysiska aktivitet (H1) 

och intentionen (H2) 
att utföra den i 

jämförelse med 
kontroll-gruppen. 

Deltagare som får två 
utskrifter kommer vid 

uppföljningarna efter 
en månad och vid tre 

månader ha uppnått en 
högre aktivitetsnivå 

(H3) och ökad 
intention (H4) att 

utföra fysisk aktivitet i 
jämförelse med 

kontrollgruppen. 

Design: RCT. Pre-test/post-test design. 
Population: Interventionsgrupp: Medelålder: 49, 1 år, Män: 53,6 %, Kvinnor: 46,4 %. 

Kontrollgrupp: Medelålder: 49,3 år, Män: 54,1 %, Kvinnor: 45,9 %. 
Inklusionskriterier: DMT2 diagnos, personerna skulle utföra fysisk aktivitet mindre 

än tre timmar per vecka på fritiden, och inte ha några kontraindikationer för att utföra 
fysisk aktivitet.   

Exklusionskriterier: Det fanns inga exklusionskriterier. 
Urvalsförfarande: Män och kvinnor mellan 35-55 år med DMT2, i huvudsak fransk 

talande och boendes i privata hushåll i Quebec inbjöds via brev med en förfrågan att 
delta i studien. Brevet innehöll inbjudan, medgivandeformulär och det första 

frågeformuläret. Studien genomfördes mellan februari och september 2007. 

Urval: Totalt 325 stycken deltagare randomiserades till en interventionsgrupp (I) eller 
kontrollgrupp (K), I=166, K=159. 

Bortfall: I=105, K=83, Bortfall i procent: 57,85 %. 
Utfallsmått: Primärt utfallsmått: Deltagande i fysiska aktiviteter på fritiden. 

Mätinstrument: självskattningsformulär: Assessment of leisure time exercise behavior. 
Sekundärt utfallsmått: Intentionen att delta i fysiska aktiviteter på fritiden. 

Mätinstrument: deltagarna fick fylla i tre påståenden på en sjugradig skala mellan 
”håller inte alls med” till ”håller starkt med”. Medelvärdet av de tre påståendena 

avgjorde deltagarens slutliga intention. 
Metod interventionen baseras på: The theory of planned behavior. 

Datainsamling: Samtliga studiedeltagarna erhöll vid två tillfällen webbaserade 
frågeformulär och vid fyra tillfällen sex-sju sidor långa utskrifter. Utskrifterna var 

baserade på svaren från frågeformulären och innehöll information om fysisk aktivitet. 
Kontrollgruppens utskrifter innehöll dock mer allmän information om fysisk aktivitet. 

Alla deltagare (oavsett vilken grupp de tillhörde) fyllde i ett självadministrerat 
frågeformulär vid fyra tillfällen under samma år (T0=februari, T1=april, T2=juni, 

T3=september) för att mäta deltagandenivån i fysiska aktiviteter på fritiden. 
Utskrifterna skickades en månad efter T0 och en månad efter T1 till alla 

studiedeltagare. Interventionen avsåg att öka den fysiska aktiviteten utifrån tre mål; att 
förstärka deltagarnas tilltro till sin egenförmåga, att skapa en positiv attityd gentemot 

regelbunden fysisk aktivitet, att skapa en känsla av förpliktelse gentemot regelbunden 
fysisk aktivitet. Individuella handlingsplaner skapades utifrån deltagarnas intention 

och motivation att bli fysiskt aktiva. 
Analysmetod: Statistiska analyser. 

Styrka: Resultatet bra 
redovisat numeriskt och 

med tabeller. 
Randomiseringsschema 

finns. Bra tydligt etiskt 
resonemang. Poweranalys 

gjord. Ingen skillnad i 
grupperna efter 

randomiseringen. 
Utfallsmåttet besvaras. 

Studien tar upp ev. 

intressekonflikter. 
Effekterna analyserades 

enligt intention-to-treat 
(ITT). Forskarna diskuterar 

studiens generaliserbarhet 
och reproducerbarhet.  

 
Värdering: Medelnivå 

 

Vad som saknas för att 

studien ska värderas 

uppnå hög kvalitetsnivå: 

Stort bortfall i studien >20 
%. 

 
 

Endast den första 
hypotesen besvarades 

signifikant med ökning av 
fysisk aktivitet hos 

deltagarna i 
interventionsgruppen 

p>0.05. 
 

I övrigt påvisades ingen 
signifikans gällande fysisk 

aktivitet. 
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De Greef, K., Deforche, 

B., Tudor-Locke, C., & 
De Bourdeaudhuij, I. 

(2010). 
 

A cognitive-behavioural 
pedometer-based group 

intervention on physical 
activity and sedentary 

behaviour in individuals 
with type 2 diabetes. 

 
Health Education 

Research, 25(5), 724-
736. 

 
Belgien 

Att utvärdera om en 

teoribaserad 
beteendeförändrings-

metod i kombination 
med stegräknare 

främjar fysisk aktivitet 
hos personer med 

diabetes mellitus typ 2. 

Design: RCT. 

Population: Interventionsgruppen: 
Män: n=13, Kvinnor: n=7. Medelålder: 35-54 år n=3, 55-75 år n=17. 

Kontrollgruppen: Män: n=15, Kvinnor: n=6. 
Medelålder: 35-54 år n=3, 55-75 år n=18.  

Inklusionskriterier: Personer med diabetesdiagnos längre än 6 månader, ålder mellan 
35-75 år, behandlad för typ 2 diabetes, inga kontraindikationer för fysisk aktivitet. 

Exklusionskriterier: Det fanns inga exklusionskriterier. 
Urvalsförfarande: Studiedeltagarna identifierades genom manuell genomgång av 

patientjournaler, vilka förvarades på en endokrinologmottagning på det Belgiska 
sjukhuset Saint-Augustinus. 

Urval: 41 stycken deltagare randomiserades till en interventionsgrupp eller 
kontrollgrupp, I=20, K=21. 

Bortfall: I=2, K=2, Bortfall i procent: 9,7 %. 
Utfallsmått: Fysisk aktivitet. Mätinstrument: stegräknare, aktivitetsdagbok för att 

registrera antal steg per dag, accelerometer. Resultatet redovisas i antal steg per dag, 
total fysisk aktivitet (mättes med accelerometer). 

Metod interventionen baseras på: Kognitiv beteende terapi, The Diabetes 
Prevention Program, The First Step Program Program (Social Cognitive Theory och 

Transtheoretical Model), Motiverande samtal. 
Datainsamling: Interventionsgruppen följde en 12 veckor lång intervention som 

bestod av fem gruppträffar och en efterföljande ”booster-träff” efter 22 

veckor. Alla träffar genomfördes på endokrinologmottagningen på sjukhuset. 
Motiverande samtal inledde gruppträffarna, därefter handlade de om förmågan att öka 

den fysiska aktiviteten utifrån målsättning, motivation, copingstrategier och socialt 
stöd. De studiedeltagare som randomiserats till interventionsgruppen erhöll varsin 

stegräknare och aktivitetsdagbok som användes som motivationsverktyg. 
Kontrollgruppen fick sedvanlig diabetesvård av sin endokrinolog och ett 

utbildningstillfälle om fördelarna med fysisk aktivitet och risken med stillasittande 
beteende. De erhöll ingen stegräknare. Mätpunkterna var vid baslinjen, efter 12 

veckor och efter 12 månader.  
Analysmetod: Statistiska analyser. 

 
 

 

Styrka: Poweranalys är 

gjord. Resultatet redovisas 
numeriskt och i tabeller. Bra 

konklusion. Litet bortfall. 
Utfallsmåttet besvaras. 

Studien tar upp ev. 
intressekonflikter. 

Effekterna analyserades 
enligt intention-to-treat 

(ITT). Forskarna diskuterar 
studiens trovärdighet utifrån 

litet urval och 
mätinstrument. Ingen 

skillnad i grupperna efter 
randomiseringen.  

 
Värdering: Medelnivå 

 

Vad som saknas för att 

studien ska värderas 

uppnå hög kvalitetsnivå: 

Otydlig redovisning av 

randomiseringen, 
flödesschema saknas. 

Forskarna diskuterar inte 
studiens generaliserbarhet. 

 

Vid 12 veckor hade 

interventionsgruppen 
signifikant ökat antalet 

steg per dag i jämförelse 
med kontrollgruppen 

p<0,05. Båda grupperna 
ökade den totala fysiska 

aktiviteten men det var 
ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna.  
 

Vid 12 månader var det 
fortsatt signifikant ökning 

av antalet steg per dag i 
interventionsgruppen 

p<0,1. Ingen signifikans 
påvisades på den totala 

fysiska aktiviteten.  
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De Greef, K., Deforche, 

B., Tudor-Locke, C., & 
Bourdeaudhuij, I. 

(2011a).  

 
Increasing physical 

activity in Belgian type 
2 diabetes patients: a 

three-arm randomized 
controlled trial.  

 
International Journal of 

Behavioral Medicine, 
18(3), 188-198. 

 
Belgien 

Att jämföra effekten 

på fysisk aktivitet i en 
intervention 

tillhandahållen 

antingen av en 
beteendeexpert genom 

gruppintervention eller 
av en allmänläkare 

genom individuell 
intervention hos 

personer med diabetes 
mellitus typ 2.  

 
 

 

Design: RCT. 

Population: Individuell intervention: Medelålder: 66,6 år, Män: 77,3 %, Kvinnor: 
22,7%. Gruppintervention: Medelålder: 70,0 år, Män: 61,9 %, Kvinnor: 38,1 %. 

Kontrollgrupp: Medelålder: 66,0 år, Män: 70,8 %, Kvinnor: 29,2 %. 

Inklusionskriterier: Personer med typ 2 diagnos i 6 månader eller mer, personer 80 
år eller yngre, BMI 25-35, läkemedelsbehandlad typ 2 diabetes, HbA1c på 12 % eller 

mer, ingen dokumenterade fysiska eller medicinska hinder för fysisk aktivitet, 
holländsk talande. 

Exklusionskriterier: Det fanns inga exklusionskriterier.  
Urvalsförfarande: Studiedeltagarna identifierades och rekryterades från tre 

mottagningar inom primärvården. Inbjudningarna skedde genom brev. 
Urval: Totalt 67 stycken deltagare randomiserades till antingen en individuell 

intervention (II), eller en gruppintervention (GI), eller till en kontrollgrupp (KG). 
II=22, GI=21, KG=24. 

Bortfall: n=4, Bortfall i procent: 4,5 %. 
Utfallsmått: Fysisk aktivitet. Mätinstrument: stegräknare, aktivitetsdagbok, 

självskattningsformulär: International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). 
Resultatet redovisas i antal steg per dag samt total fysisk aktivitet.  

Metod interventionen baseras på: Kognitiv beteende terapi, The Diabetes 
Prevention Program, The First Step Program Program (Social Cognitive Theory och 

Transtheoretical Model), Motiverande samtal. 
Datainsamling: Tre stycken gruppbaserade 90 minuters-träffar tillsammans med en 

beteendeexpert. Tre stycken individuella 15-minutersträffar med en allmän läkare. 
Träffarna hade samma upplägg i båda grupperna och inleddes med ett kort 

motiverande samtal för att sedan handla om fördelar med fysisk aktivitet, målsättning, 
motivation, barriärer, samt återfallsstrategier. Kontrollgrupp: Fick sedvanlig 

diabetesbehandling av sin läkare. I båda interventionsgrupperna fick samtliga 
deltagare varsin stegräknare och aktivitetsdagbok för att registrera den fysiska 

aktiviteten i. Både stegräknare och aktivitetsdagbok användes som 
motivationsverktyg. Studien genomfördes mellan mars och juni 2007. Mätpunkterna 

var vid baslinjen och efter 12 veckor. 
Analysmetod: Statistiska analyser. 

 

 
 

Styrka: Resultatet redovisas 

numeriskt och i tabeller. 
Poweranalys är gjord. 

Skriftlig redovisning av 

randomiseringen. Bra 
redogörelse för hur 

datainsamlingen gått till. 
Litet bortfall. Utfallsmåttet 

besvaras. Eventuella 
intressekonflikter nämns. 

Effekten analyserades enligt 
intention-to-treat (ITT).  

Ingen skillnad i grupperna 
efter randomiseringen. 

 
Värdering: Hög nivå 

 
Svaghet är dock att inget 

flödesschema för 
randomiseringen saknas, 

kortfattad konklusion samt 
att forskarna inte diskuterar 

studiens generaliserbarhet.   
 

Deltagarna i grupp-

interventionen ökade 
signifikant antalet steg per 

dag i jämförelse med den 

individuella 
interventionen p<0,05 och 

kontrollgruppen p<0,05. 
 

Den totala fysiska 
aktiviteten ökade 

signifikant hos deltagarna 
i gruppinterventionen i 

jämförelse med 
kontrollgruppen p<0,05. 
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De Greef, K., Deforche, 

B., Ruige, J., Bouckaert, 
J., Tudor-Locke, C., 

Kaufman, J., & De 

Bourdeaudhuij, I. 
(2011b). 

  
The effects of a 

pedometer-based 
behavioral modification 

program with telephone 
support on physical 

activity and sedentary 
behavior in type 2 

diabetes patients. 
 

Patient Education and 
Counseling, 84(2), 275-

279. 
 

Belgien 
 

Att utvärdera om ett 

beteendeförändrings-
program effektivt 

främjar fysisk aktivitet 

och minskar det 
stillasittande beteendet 

hos personer med 
diabetes mellitus typ 2. 

Design: RCT. 

Population: Totalt i interventionsgrupp och kontrollgrupp: Medelålder: 62 år, Män: 
69 %. 

Inklusionskriterier: Personer mellan 35-75 år, BMI 25-35, HbA1c på 12 % eller 

mer, läkemedelsbehandlade för diabetes typ 2, ingen dokumentation på fysisk eller 
medicinska hinder, holländsktalande, ha ett telefonnummer, samt ha ett uppföljande 

besök hos sin endokrinolog under rekryteringsperioden mellan juli till december 2007. 
Exklusionskriterier: Det fanns inga exklusionskriterier.  

Urvalsförfarande: Studiedeltagarna rekryterades under sex månader från 
endokrinologmottagningen på Gent Universitetssjukhus via genomgång av 

medicinska journaler. 
Urval: Totalt 92 stycken patienten randomiserades till en interventionsgrupp (IG) 

eller till en kontrollgrupp (KG), IG=60, KG=32.   
Bortfall: I=2, K=2, Bortfall i procent: 4,35 %.  

Utfallsmått: Fysisk aktivitet. Mätinstrument: stegräknare, aktivitetsdagbok, 
accelerometer, självskattningsformulär: International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ). Resultatet redovisas i antal steg per dag, total fysisk aktivitet och 
stillasittande beteende. 

Metod interventionen baseras på: Kognitiv beteende terapi, The Diabetes 
Prevention Program, The First Step Program Program (Social Cognitive Theory och 

Transtheoretical Model), Motiverande samtal. 
Datainsamling: Interventionsgrupp: Interventionen bestod av ett individuellt möte, 

stegräknare och aktivitetsdagbok för att kunna dokumentera sin fysiska aktivitet, samt 
upprepat stöd via telefonsamtal. Den individuella träffen inledde interventionen och 

genomfördes på endokrinologmottagningen på sjukhuset. Träffen inleddes med ett 
kort motiverande samtal. Därefter planerades en individuell livsstilsplan för när, var 

och hur beteendeförändringen skulle genomföras. Sedan började ett 24 veckor långt 
telefonstöds program som handlade om personens förmåga och motivation att 

genomföra beteendeförändringen, den egna målsättningen, problemlösningsstrategier 
och socialt stöd. Stegräknaren och aktivitetsdagboken användes som 

motivationsverktyg. Kontrollgruppen: Fick sedvanlig diabetesbehandling. 
Interventionen pågick under 24 veckor. Mätpunkterna var baslinjen, vid 24 veckor 

och vid 12 månader.  

Analysmetod: Statistiska analyser. 
 

 

Styrka: Bra beskriven 

randomisering skriftlig + 
flödesschema. 

Poweranalys är gjord. 

Litet bortfall. Resultatet 
redovisas numeriskt + i 

tabeller. Effekten 
analyserades enligt 

intention-to-treat (ITT). 
Utfallsmåttet besvaras. 

Ingen skillnad i grupperna 
efter randomiseringen.  

 
Värdering: Medelnivå 

 

Vad som saknas för att 

studien ska värderas 

uppnå hög kvalitetsnivå: 

Forskarna redovisar inga 
eventuella intressekonflikter 

och diskuterar inte studiens 
generaliserbarhet.  

 

Vid 24 veckor hade 

interventionsgruppen 
signifikant ökat antal steg 

per dag p<0,001, den 

totala fysiska aktiviteten 
p<0,05, samt signifikant 

minskat det stillasittande 
beteendet p<0,05. 

  
Vid den uppföljande 

mätningen vid 12 månader 
hade antalet steg per dag 

minskat men resultatet var 
dock fortsatt signifikant 

p<0,001. Även den totala 
fysiska aktiviteten ökade 

signifikant p<0,001 och 
det stillasittande beteendet 

fortsatte att minska 
p<0,001.  
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Eakin, E. G., Winkler, E. 

A., Dunstan, D. W., 
Healy, G. N., Owen, N., 

Marshall, A. M., ... 

Reeves, M. M. (2014).  
 

Living well with 
diabetes: 24-month 

outcomes from a 
randomized trial of 

telephone-delivered 
weight loss and physical 

activity intervention to 
improve glycemic 

control.  
 

Diabetes Care, 37(8), 
2177-2187. 

 
Australien 

Att utvärdera om en 

helt telefonlevererad 
intervention leder till 

viktminskning och 

ökad fysisk aktivitet 
hos överviktiga och 

fysiskt inaktiva 
personer med diabetes 

mellitus typ 2.  

Design: RCT. 

Population: Interventionsgrupp: män n=84 (55,6 %), medelålder män och kvinnor: 
57,7 år. Kontrollgrupp: män n=86 (57 %), medelålder män och kvinnor: 58,3 år. 

Inklusionskriterier: Patienter med diabetes typ 2 diagnos, ålder mellan 20-75 år, 

samt de som hade ett registrerat telefonnummer.  
Exklusionskriterier: Det fanns inga exklusionskriterier. 

Urvalsförfarande: Patienterna identifierades genom elektroniska medicinska 
journaler. Deltagarna rekryterades från nio vårdcentraler. De berättigade patienterna 

var fysisk inaktiva och utförde mindre än 30 minuters fysisk aktivitet mindre än fem 
dagar i veckan och/eller var överviktiga med ett BMI på 25 eller mer.  

Urval: Totalt 302 personer randomiserades till en interventionsgrupp (I) eller 
kontrollgrupp (K), I=151, K=151 

Bortfall: Interventionsgrupp: 26,5 %, Kontrollgrupp: 20,5 %. 
Utfallsmått: Fysisk aktivitet. Mätinstrument: accelerometer. Resultatet av den fysiska 

aktiviteten redovisas i måttlig till kraftig intensitet (Moderate-to-vigorous-intensity 
physical activity [MVPA]).  

Metod interventionen baseras på: Motiverande samtal, Social-cognitive theory. 
Datainsamling: Interventionsgrupp: Interventionen genomfördes helt över telefon. 

Deltagarna erhöll en detaljerad arbetsbok och 27 samtal under 18 månader. 
Telefonsamtalen utgick från motiverande samtal, personens förmåga att genomföra 

beteendeförändringen, motivation, målsättning, problemlösning, socialt stöd och 
positivt förväntat utfall för att gradvis öka den fysiska aktiviteten för att den uppnådda 

fysiska aktiviteten skulle bibehållas. Deltagarna erhöll även stegräknare och 
aktivitetsdagbok som motovationsverktyg. Kontrollgrupp: Deltagarna fick sedvanlig 

diabetesvård samt kort sammanfattning av deras resultat, broschyrer om hur de genom 
egenvård kan hantera sin diabetes. Interventionen pågick under 18 månader. 

Mätpunkterna var baslinjen, 6 månader, 18 månader och vid 24 månader.  
Analysmetod: Statistiska analyser. 

 
 

 
 

 

 
 

Styrka: Bra redovisning av 

randomiserings-metoden 
med flödesschema. 

Resultatet redovisas 

numeriskt och i tabeller. 
Välbeskriven datainsamling. 

Utfallsmåttet besvaras. 
Eventuella intressekonflikter 

anges. Poweranalys gjord. 
Ingen skillnad mellan 

grupperna efter 
randomiseringen. 

 
Värdering: Hög nivå 

 
Svagheter är att forskarna 

inte diskuterar studiens 
generaliserbarhet, att 

resultatet är svårtolkat, att 
effekten inte analyserades 

efter intention-to-treat 
(ITT), samt högt bortfall 

>20 %. 
 

 

Deltagarna i 

interventionsgruppen 
ökade signifikant sin 

fysiska aktivitet vid alla 

tre mätningarna vid 6 
månader p<0,005, 18 

månader p<0,031 och 24 
månader p<0,001. 
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Heinrich, E., Candel, 

M., Schaper, N., & de 
Vries, N. (2010).  

 

Effect evaluation of a 
motivational 

interviewing based 
counselling strategy in 

diabetes care.  
 

Diabetes Research and 
Clinical Practice, 90(3), 

270-278. 
 

Nederländerna 

Att utvärdera 

effekterna på fysisk 
aktivitet och 

hälsovinster av 

motiverande samtal 
genomförd av 

sjuksköterskor som 
genomgår utbildning i 

motiverande samtal 
hos personer med 

diabetes mellitus typ 2. 
 

 

Design: RCT. 

Population: Kvinnor: 44,9 %, Män: 55,1 %, Medelålder män och kvinnor 
tillsammans: 59 år. 

Inklusionskriterier: Patienter med diabetes mellitus typ 2 diagnos i fem år eller 

mindre, ålder mellan 40 och 70 år.  
Exklusionskriterier: Patienter som hade svåra samsjukligheter och hade svårt med 

det holländska språket. 
Urvalsförfarande: Sjuksköterskor från allmänna praktiker i södra delarna av 

Nederländerna rekryterades till studien. Sjuksköterskorna ombads att lista alla 
berättigade patienter på deras praktiker. Alla patienter blev inbjudna via brev till 

studien. Kluster randomisering valdes för att undvika kontaminering.  
Urval: Totalt 584 patienter och 33 sjuksköterskor deltog i studien. 

Interventionsgruppen: 18 sjuksköterskor. Kontrollgruppen: 15 sjuksköterskor. Hur 
många patienter som blivit randomiserade till vilken grupp är otydligt redovisat. 

Bortfall: Totalt bortfall n=195, Bortfall i procent: 33,39 %.  
Utfallsmått: Fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten mättes med 

självskattningsformuläret ”International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)”. 
Resultatet av den fysiska aktiviteten redovisas i antal minuter per vecka och 

stillasittande tid.  
Metod interventionen baseras på: Motiverande samtal 

Datainsamling: Interventionsgruppen: Sjuksköterskorna fick utbildning i 
motiverande samtal efter baslinjemätningarna och dem förväntades att använda den 

nya rådgivningsstilen under en standard konsultation var tredje månad med 
patienterna som randomiserats in i interventionsgruppen. Syftet var att deltagarna 

skulle öka sin fysiska aktivitet genom reflektion över sitt beteende, målsättning, 
problemlösningsstrategier samt aktivt patientdeltagande. Kontrollgruppen: Fick 

sedvanlig diabetesvård. Interventionen pågick under två år, från hösten 2006 till 
hösten 2008. Resultatet av studien utgår från patienternas resultat. Mätpunkter var 

baslinjen, vid 12 månader och vid 24 månader.  
Analysmetod: Statistiska analyser. 

 
 

 

 
 

Styrka: Resultatet redovisat 

numeriskt och i tabeller. Ev. 
intresse-konflikter nämns i 

studien. Effekten 

analyserades enligt 
intention-to-treat (ITT). 

Poweranalys gjord. 
Forskarna diskuterar 

resultatets trovärdighet och 
tillförlitlighet. Utfallsmåttet 

besvaras. Grupperna lika 
efter randomiseringen. 

 
Värdering: Medelnivå 

 

Vad som saknas för att 

studien ska värderas 

uppnå hög kvalitetsnivå: 

Ingen konklusion. 
Svårtolkade och otydliga 

tabeller. Bristfällig 
rapportering om 

randomiseringsförfarandet. 
Otydligt hur många 

patienter som 
randomiserades till vilken 

grupp. Forskarna diskuterar 
inte studiens 

generaliserbarhet. Resultatet 
svårtolkat. Högt bortfall >20 

%. 

Ingen signifikans på 

ökad fysisk aktivitet 
eller minskat 

stillasittande beteende 

påvisades vid båda 
mätningarna hos 

deltagarna i 
interventionsgruppen. 

 

 

 

 

. 
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Jennings, C. A., 

Vandelanotte, C., 
Caperchione, C. M., & 

Mummery, W. K. 

(2014). 
 

Effectiveness of a web-
based physical activity 

intervention for adults 
with type 2 diabetes - a 

randomised controlled 
trial.  

 
Preventive Medicine, 60, 

33-40. 
 

Australien 

Att undersöka om ett 

helt automatiserat 
webbprogram effektivt 

ökar den fysiska 

aktiviteten hos vuxna 
personer med diabetes 

mellitus typ 2. 

Design: RCT. 

Population: Interventionsgrupp: män n= 101 (51,8 %), kvinnor n=94 (48,2 %), 
medelålder: 58,21 år. Kontrollgrupp: män n=107 (53 %), kvinnor n=95 (47 %), 

medelålder: 58,29 år. 

Inklusionskriterier: a) personer med DMT2 b) tillgång till internet och e-post, c) 
förmåga att läsa och förstå engelska, d) 18 år eller äldre, e) ”nej-svar” på alla frågor 

om fysisk aktivitet i ett frågeformulär (om ”ja-svar” på en eller flera frågor krävdes ett 
läkargodkännande för att få delta i studien, f) för närvarande inte genomgick någon 

diabetes utbildning, g) inte uppfyllde de nationella riktlinjerna för fysisk aktivitet på 
150 minuter av måttlig fysisk aktivitet per vecka. 

Exklusionskriterier: Det fanns inga exklusionskriterier. 
Urvalsförfarande: Rullande rekrytering mellan 26 maj och 19 juli, 2010. Deltagarna 

blev inbjudna via e-post av Queensland Branch of Diabetes Australia. 
Urval: Totalt 397 randomiserades till interventionsgrupp (I) eller kontrollgrupp (K). 

Interventionsgrupp: n=195 Kontrollgrupp: n=202. 
Bortfall: I=103, K=120, Bortfall i procent: 56,17 %.  

Utfallsmått: Fysisk aktivitet. Mätinstrument: stegräknare, aktivitetsdagbok, 
självskattningsformulär: International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). 

Resultatet redovisas i total fysisk aktivitet, stillasittande beteende på vardagar och 
helgdagar samt fysisk aktivitet från måttlig till kraftig intensitet.  

Metod interventionen baseras på: The theory of planned behavior. 
Datainsamling: Alla deltagarna fick börja med att fylla i ett basformulär innan de 

fick tillgång till webbplatsen. Deltagarna visste inte vilken grupp de tillhörde innan de 
fyllt i basformuläret. Båda grupperna fick tillgång till ’Diabetes in Check’s hemsida, 

där deltagarna i kontrollgruppen endast fick tillgång till en modifierad version av 
webbplatsen. Alla deltagarna oavsett grupptillhörighet fick varsin stegräknare. 

Mätpunkter var vid baslinjen, vid 12 veckor och efter 36 veckor. Den helt 
webbaserade interventionen avsåg att motivera studiedeltagarna till ökad fysisk 

aktivitet genom socialt stöd, positiv förstärkning, planering, målsättning och 
återkoppling. 

Analysmetod: Statistiska analyser. 
 

 

 
 

Styrka: Bra beskriven 

randomisering skriftlig + 
flödesschema. 

Resultatet bra redovisat 

numeriskt och med tabeller. 
Poweranalys gjord. Bra 

redovisning av bortfallet. 
Eventuella intressekonflikter 

nämns. Svarar på 
utfallsmåttet. Ingen skillnad 

i grupperna efter 
randomiseringen.  

 
Värdering: Medelnivå 

 

Vad som saknas för att 

studien ska värderas 

uppnå hög kvalitetsnivå: 

Stort bortfall >20 %. 
Forskarna diskuterar inte 

studiens generaliserbarhet. 
 

 

Interventionsgruppen 

hade efter 12 veckor 
ökat sin totala fysiska 

aktivitet signifikant 

p<0,01 Även vid 36 
veckor var den totala 

fysiska aktiviteten 
signifikant p<0,01 

 
Interventionsgruppen 

minskade det 
stillasittande beteendet 

på kort sikt på vardagar 
p<0,001och helgdagar 

p<0,001. På medellång 
sikt minskade det 

stillasittande beteendet 
på helgdagarna p<0,01. 

. 
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Kirk, A., Mutrie, N., 

MacIntyre, P., & Fisher, 
M. (2003).  

 

Increasing physical 
activity in people with 

type 2 diabetes.  
 

Diabetes Care, 26(4), 
1186-1192. 

 
Skottland 

Att utvärdera om 

rådgivning av fysisk 
aktivitet effektivt leder 

till ökad fysisk 

aktivitet och 
förbättrade 

hälsovinster på 
blodtryck, BMI, 

HbA1c, fibrinogen och 
lipidstatus hos 

personer med diabetes 
mellitus typ 2 över sex 

månader.  
 

Design: RCT. 

Population: Totalt i båda grupperna: män n=35, kvinnor n=35. Medelåldern var 57,6 
år. 

Inklusionskriterier: Personer med diabetes och som behandlades med antingen kost 

och läkemedel (tabletter eller insulin). Personerna skulle vara i medvetandestadiet 
eller förberedelsestadiet. Personerna skulle inte uppnå den rekommenderade nivån 

fysisk aktivitet per vecka.  
Exklusionskriterier: Personer med samsjuklighet som hindrade personerna för att 

vara fysiskt aktiva exkluderades.  
Urvalsförfarande: Deltagarna rekryterades mellan september 2000 t.o.m. september 

2001. I studien framgår inte var deltagarna rekryterades ifrån.   
Urval: Totalt 70 personer randomiserades till interventionsgrupp (I) eller 

kontrollgrupp (K): I=35, K=35. 
Bortfall: I=3, K=4, Bortfall i procent: 10 %. 

Utfallsmått: Fysisk aktivitet. Mätinstrument: accelerometer, självskattningsformulär: 
the 7-day Physical Activity Recall (PAR). Deltagarnas förändring i 

beteendeförändringsprocessen. Mätinstrument: Deltagarna fick initialt läsa en 
definition av regelbunden fysisk aktivitet och fick sedan indikera vilket stadie i den 

transteoretiska beteendeförändringsprocessen de befann sig i. Efter interventionens 
slut fick deltagarna sedan fylla i ett validerat frågeformulär för att utvärdera om de 

gjort avancemang i beteendeprocessen. Resultatet av den fysiska aktiviteten 
redovisades i total fysisk aktivitet i minuter per vecka.  

Metod interventionen baseras på: Transteoretisk modell. 
Datainsamling: Studiedeltagarna i interventionsgruppen erhöll individuell och 

skriftlig information om fysisk aktivitet, samt stödjande telefonsamtal vid två 
tillfällen. Interventionen inkluderade målsättning, socialt stöd, fördelar och barriärer 

med fysisk aktivitet och återfallsstrategier. Kontrollgruppen fick en allmän skriftlig 
information om fysisk aktivitet och två stödjande samtal. Telefonsamtalen till 

deltagarna i interventionsgruppen handlade bland annat om upplevda barriärer och 
svårigheter med att vara fysisk aktiv, och målsättning för att succesivt öka den fysiska 

aktiviteten. Telefonsamtalen till deltagarna i kontrollgruppen handlade om ämnen som 
inte var relaterade till fysisk aktivitet. Studien pågick under 6 månader. Mätpunkter 

var baslinjen och vid 6 månader.  

Analysmetod: Statistiska analyser. 
 

Styrka: Poweranalys 

gjordes. Resultatet redovisas 
numeriskt och i tabeller. 

Randomiseringen är bra 

beskrivet + flödesschema. 
Bra beskriven konklusion. 

Svarar på utfallsmåttet. 
Effekten analyserades efter 

intention-to-treat (ITT). 
Ingen skillnad i grupperna 

efter randomiseringen.  
 

Värdering: Medelnivå 

 

Vad som saknas för att 

studien ska värderas 

uppnå hög kvalitetsnivå: 
För litet beskrivet om 

deltagarna om skillnaden i 
grupperna avseende om 

bland annat kön och ålder.  I 
studien framgår inte hur 

deltagarna identifierades 
och rekryterades. Eventuella 

intressekonflikter saknas. 
Forskarna diskuterar inte 

studiens generaliserbarhet.  
 

 

Den fysiska aktiviteten 

ökade signifikant i 
interventionsgruppen 

efter 6 månader 

p<0,01. 
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Kirk, A. F., Mutrie, N., 

Maclntyre, P. D., & 
Fisher, M. B. (2004).  

 

Promoting and 
maintaining physical 

activity in people with 
type 2 diabetes.  

 
American Journal of 

Preventive Medicine, 
27(4), 289-296. 

 
Skottland 

Att utvärdera om 

rådgivning av fysisk 
aktivitet effektivt ökar 

den fysiska aktiviteten 

hos personer med 
diabetes mellitus typ 2. 

Design: RCT. 

Population: Totalt i båda grupperna: män n=35, kvinnor n=35. Medelåldern var 57,6 
år.  

Inklusionskriterier: Personer med diabetes och som behandlades med antingen kost 

och läkemedel (tabletter och/eller insulin). Personerna skulle vara i medvetandestadiet 
eller förberedelsestadiet.  

Exklusionskriterier: a) ålder 75 år eller äldre, b) svår immobilisering, c) amputation, 
d) svåra diabeteskomplikationer, till exempel neuropati, retinopati, blindhet, allvarlig 

synskada e) okontrollerad hypertoni. 
Urvalsförfarande: Personer med diabetes mellitus typ 2 identifierades från en 

poliklinisk diabetes klinik inbjöds till att delta i studien.  
Urval: Totalt 70 personer randomiserades till antingen interventionsgrupp (I) eller 

kontrollgrupp (K). I=35, K=35. 
Bortfall: I=5, K=6, Bortfall i procent: 15,71 %. 

Utfallsmått: Fysisk aktivitet. Mätinstrument: accelerometer, självskattningsformulär: 
the 7-day Physical Activity Recall (PAR). Resultatet redovisas i total fysisk aktivitet i 

minuter per vecka. 
Metod interventionen baseras på: Transteoretisk modell. 

Datainsamling: Datan insamlades mellan september 2000 till september 2002 och 
analyserades från oktober 2002 till februari 2003. Alla deltagarna fick standard 

rådgivning om fysisk aktivitet och sedan randomiserades de till interventionsgrupp 
eller kontrollgrupp. Studien är en förlängning av Kirk et als. (2003) studie. 

Interventionen är liknande den i samma studie. Interventionen pågick under 12 
månader. Mätpunkter är baslinjen och vid 12 månader. 

Analysmetod: Statistiska analyser. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Styrka: Poweranalys 

gjordes. Resultatet redovisas 
numeriskt och i tabeller. 

Randomiseringen är bra 

beskrivet + flödesschema. 
Bra beskriven konklusion. 

Ingen skillnad i grupperna 
efter randomiseringen. 

Utfallsmåttet besvaras. 
Effekten analyserades enligt 

intention-to-treat (ITT). 
Litet bortfall.  

 
Värdering: Hög nivå 

 
Svagheter är att det är för 

litet beskrivet om deltagarna 
om skillnaden i grupperna 

avseende bland annat kön 
och ålder och att forskarna 

inte diskuterar studiens 
generaliserbarhet.  

. 

Interventionsgruppen 

redovisade signifikant 
ökning av den fysiska 

aktiviteten vid 12 

månader p<0,05.  
 

 
  

 

 



 

10(10). Författare, 

årtal, titel, tidskrift, 

tidskriftens volym och 

nummer, sidor, land 

Syfte Design och Metod Värdering  Resultat 

Kirk, A., Barnett, J., 

Leese, G., & Mutrie, N. 
(2009).  

 

A randomized trial 
investigating the 12-

month changes in 
physical activity and 

health outcomes 
following a physical 

activity consultation 
delivered by a person or 

in written form in type 2 
diabetes: Time2Act.  

 
Diabetic Medicine, 

26(3), 293-301. 
 

Skottland 

Att studera effekten på 

rådgivning av fysisk 
aktivitet efter 12 

månader antingen 

levererad i skriftlig 
form av en person eller 

genom personlig 
rådgivning, i 

jämförelse med 
standard vård, för 

personer med diabetes 
mellitus typ 2.  

Design: RCT. 

Population: Interventionsgrupp skriftlig rådgivning: män n=22, kvinnor n=30, 
medelålder: 63,2 år. Interventionsgrupp som fick personlig rådgivning: män n=25, 

kvinnor n=22, medelålder: 60,9 år. Kontrollgrupp som fick standardbehandling: män 

n=18, kvinnor n=17, medelålder 59,2 år. 
Inklusionskriterier: Fysiskt inaktiva personer med diabetes mellitus typ 2 som 

befann sig i begrundande eller förberedelsefasen. 
Exklusionskriterier: Det fanns inga exklusionskriterier. 

Urvalsförfarande: Patienterna rekryterades genom tidningsannonser, 
diabeteskliniker, vårdcentraler, brev från universitet och diabetes utbildningsprogram. 

Urval: Totalt randomiserades 134 inaktiva personer till tre grupper: en grupp som 
erhöll skriftlig rådgivning (SK), en grupp personlig rådgivning (PR) eller till 

kontrollgrupp (KG) som fick standard behandling. SK=52, PR=47, KG=35. 
Bortfall: SK=9, PR=5, KG=4, Bortfall i procent: 13,43 %. 

Utfallsmått: Fysisk aktivitet. Mätinstrument: accelerometer, självskattningsformulär: 
the 7-day Physical Activity Recall (PAR). Resultatet redovisas i minuter per vecka, 

fysiska aktiviteten efter intensitetsnivå per vecka, samt antal steg per dag.  
Metod interventionen baseras på: Transteoretisk modell. 

Datainsamling: Studiedeltagarna randomiserades antingen till skriftlig intervention, 
intervention utförd av en person eller till kontrollgrupp. Studiedeltagarna i den 

skriftliga interventionen fick information om fysisk aktivitet och två arbetsböcker 
baserade på de transteoretiska modellen. Deltagarna i den individuella interventionen 

fick hälsoinformation av en utbildad rådgivare och skriftlig information om fysisk 
aktivitet. Interventionen utgick från målsättning, socialt stöd, problemlösnings- och 

återfallsstrategier. Båda interventionsgrupperna erhöll samma material (skriftligt om 
fysisk aktivitet). Kontrollgruppen fick sedvanlig diabetesvård + tvåsidig allmän 

information om fysisk aktivitet. Alla deltagare oavsett grupptillhörighet erhöll två 
uppföljande telefonsamtal. Interventionens längd 12 månader. Mätpunkter var 

baslinjen, 6 månader och 12 månader.  
Analysmetod: Statistiska analyser. 

 
 

 

 
 

Styrka: Poweranalys gjord. 

Resultatet redovisas 
numeriskt och i tabeller. 

Randomiseringen är bra 

beskrivet + flödesschema. 
Bra beskriven konklusion. 

Litet bortfall. Utfallsmåttet 
besvaras. Eventuella 

intressekonflikter nämns. 
Effekten analyserades enligt 

intention-to-treat (ITT). 
Ingen skillnad i grupperna 

efter randomiseringen.  
 

Värdering: Medelnivå 

 

Vad som saknas för att 

studien ska värderas 

uppnå hög kvalitetsnivå: 
Otydlig redovisning av 

inklusionskriterier. 
Exklusionskriterier framgår 

i inte studien. Svagt etiskt 
resonemang. Forskarna 

diskuterar inte studiens 
generaliserbarhet.  

 
 

Endast gruppen som 

fick personlig 
rådgivning påvisade 

signifikans på ökad 

fysisk aktivitet vid 12 
månader p<0,05.  

 
 

 
 

 


