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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 har utvecklats i takt med människans förbättrade 

levnadsstandard. Komplikationer som uppstår skapar stort lidande hos individerna och därför 

är det av vikt att undersöka hur personerna kan få optimal omvårdnad.  

Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder hos patienter med Diabetes typ 2. 

Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie där en systematisk sökning gjordes för 

att hitta aktuell forskning inom området. Studierna analyserades med integrerad 

innehållsanalys och resultatet delades upp i kategorier och subkategorier. 

Resultat: Motiverande samtal, utbildning och kunskap samt teknologiska rådgivning är 

omvårdnadsåtgärder som används för patienter med diabetes.  

Slutsats: Alla omvårdnadsåtgärder behövs för en god omvårdnad. Resultatet som vill uppnås 

med interventionerna är att skapa en god livsstil hos patienterna och minska risken för 

diabeteskomplikationer. Med stöd av fortsatt forskning kan metoder för livsstilsändringar 

utvecklas. Det kan i längden leda till god samhällsekonomi och minskat lidande för 

befolkningen.  

 

 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, livsstilsförändringar, omvårdnadsåtgärder, 

sjuksköterskans roll. 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 
Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som idag ses hos många patienter inom hälso- och 

sjukvården (Pellmér, Wramner & Wramner, 2012). Enligt World health organization (2016) 

var det 422 miljoner vuxna människor i världen som diagnostiserats med diabetes mellitus typ 

2 år 2016 (ibid.). I Sverige är det 350000 vuxna människor som har diabetes, varav 90% 

diabetes typ 2. Det anses vara en sjukdom som har utvecklats i takt med att människans 

levnadsstandard blivit bättre och bättre, så som att människor äter mer och rör sig mindre. Ur 

ett folkhälsovetenskapligt perspektiv behöver det göras förändringar i levnadsvanor hos 

personer med diabetes, exempelvis gällande kostvanor och fysisk aktivitet, för att minska 

komplikationerna av sjukdomen (Pellmér et al., 2012).  

 

1.2 Definition av diabetes mellitus typ 2 
Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes, vilken innefattar bristande 

insulinsekretion och nedsatt insulinfunktion, så kallad insulinresistens. Det bidrar i sin tur till 

ett förhöjt blodsocker (Lindholm, 2009). Hyperglykemi betyder högt blodsocker och är ett 

tillstånd som medför att kroppens vävnader inte kan flytta glukos från blodet in i cellerna. 

Högt blodsocker kan leda till bestående komplikationer såsom retinopati, neuropati, nedsatt 

njurfunktion etc. För att sänka blodsockret behövs insulin eller annat läkemedel. Tillståndet 

hyperglykemi räknas då blodsockret är över 13,9 mmol/l (Collopy, Kivlehan & Snyder, 

2013). 

 

1.3 Riskfaktorer för att utveckla diabetes mellitus typ 2 

1.3.1 Kost och fysisk aktivitet 

Nu för tiden har människor stressigare livsstil i vilken de är benägna att välja lättillgänglig 

kost. Kosten är oftast mer kaloririk och med högt fettinnehåll i jämförelse med hälsosamma 

hemlagade måltider (Holt, 2006). Det är främst transfetter som ger en negativ effekt på 

hälsan. Rött kött, bacon och halvfabricerade produkter såsom korv eller pressat kött (Ley et 

al., 2016), tillsammans med överdrivna portioner och brist på fysisk aktivitet har en koppling 

till övervikt och diabetes typ 2 (Holt, 2006). Påståendet grundar sig bland annat i att det har 

uppmätts ökat HbA1c, fasteblodglukos och inflammatoriska biomarkörer hos friska personer 

(Ley et al., 2016). Det finns väl dokumenterat att en sådan livsstil är en av de största 

riskfaktorerna till att utveckla diabetes typ 2 (Holt, 2006).  

1.3.2 Fetma 

Vid bukfetma ökar det cirkulerande insulinet i blodet. Det gör att cellerna slutar reagera på 

insulinet och en insulinresistens utvecklas. På grund av det blir blodsockret högt vilket 

stimulerar ytterligare sekretion av insulin och därmed ytterligare insulinresistens. Med den 

stora mängden insulin i blodet riskeras utveckling av hypertoni och hyperlipedemi. En risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar föreligger således och sådana komplikationer är livshotande. Det är 

även kostsamt både för individen och för sjukvården. Fetma och övervikt som riskfaktorer till 

diabetes behöver därför uppmärksammas. För att personer med diabetes typ 2 ska kunna 

uppehålla en hälsosam kroppsvikt behöver livsstilsförändringar genomföras, såsom ökad 

fysisk aktivitet, hälsosam kost och beteendeterapi. Det är en utmaning för hälso- och 

sjukvården (Holt, 2006). 
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BMI (body mass index) och midjemått är ett sätt att mäta fettmassan i kroppen och därmed ett 

instrument för att diagnostisera fetma. Ett BMI - hos kvinnor - mellan 25-30 kg/m2 ger 7.6 % 

ökad risk för en diabetesutveckling; i det fall BMI är mellan 30-35 kg/m2 är risken 20 % 

(Östenson, 2009).  

 

1.3.2 Övriga riskfaktorer  

Passiv och aktiv rökning är ytterligare riskfaktorer för att utveckla diabetes typ 2. Även hos 

personer som har slutat röka, kvarstår risken att utveckla diabetes typ 2 så långt som upp till 

29 år efter rökstopp. Sömnens kvalité och duration har också en inverkan på hälsan och 

förhöjd risk för att utveckla diabetes typ 2. En person som sover mindre än 5 timmar per natt 

eller mer än 9 timmar per natt ökar risken för viktuppgång. Sömnkvalitén har också en 

betydelse, bland annat tas hänsyn till om personen snarkar regelbundet eller vaknar flera 

gånger per natt (Ley et al, 2016). 

 

1.4 Sjuksköterskans roll  

1.4.1 Grundläggande arbetsuppgifter 

Sjuksköterskans uppgift är att förse patienter med grundläggande vård. Till detta räknas bland 

annat att upprätthålla nutrition, hydrering och elimination. Sjuksköterskan är också skyldig att 

främja hälsa, samt motverka ohälsa genom att arbeta utifrån evidensbaserade metoder. En del 

i arbetet är att bibehålla patienters självständighet, att alltid sträva efter så god hälsa som 

möjligt samt att patientens välmående ska vara av god karaktär. För att målen ska uppnås 

behöver sjuksköterskan utveckla sina färdigheter, så att ett gott arbete kan utföras (Patience, 

2016).  

 

1.4.2 Omvårdnadsprocessen 

Omvårdnadsprocessen är en strategi som sjuksköterskor kan använda sig av i omvårdnaden. 

Den går ut på att bedöma, identifiera diagnos, sätta upp mål, planera och genomföra samt 

utvärdera. Bedömningen innefattar datainsamling av objektiv data, så som puls och blodtryck, 

samt subjektiv data, exempelvis oro och nytillkommen blekhet. Datainsamlingen leder till en 

omvårdnadsdiagnos och därefter sätts mål upp. För att sätta upp mål används SMART-

kriterier, vilket står för att målet ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och 

tidsbestämt. I omvårdnadens målsättning ingår också planering av genomförandet. Därefter 

utvärderas omvårdnadsåtgärdens effekt och därefter beslutas om vidare åtgärder ska göras 

(Florin, 2009). 

 

1.4.3 Motiverande samtal 

Motiverande intervju eller samtal är ett vårdvetenskapligt begrepp var i sjuksköterskan strävar 

efter att förstärka patientens motivation till förändring. Målet med motiverade samtal är att ge 

patienten empowerment för att hen ska vilja förändra sitt beteende (Gabbay et al., 2013). 

Empowerment är upplevelsen av att ha kontroll över sitt eget liv. Sjukvårdspersonal ska 

stärka empowerment hos patienter för att det hjälper dem att få en aktiv roll i sin egen 

sjukvård. Empowerment är en kombination av den egna förmågan, motivationen och 

möjlighet till egenmakt (Fumagalli et al. 2015). Det har visat sig att med hjälp av motiverande 

samtal kan en positiv effekt uppnås, exempelvis sänkt systoliskt blodtryck, viktminskning, 

minskat kolesterolvärde, förbättrat välmående såväl som livskvalité (Gabbay et.al, 2013).  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård grundar sig i relationen mellan sjuksköterska och patient. Genom att ha 

respekt och förståelse för det unika i patienten skapas möjlighet att uppnå bra vård (Tobiano, 

Marshall, Bucknall & Chaboyer, 2016). Exempelvis finns det olika grader av hur resistent 

patienten är mot insulin. Det varierar mellan individer och således finns det också variation i 

sjukdomsförloppet (Östenson, 2009). Personcentrerad vård ska därför tillämpas eftersom 

varje individ är unik i sin sjukdom. Patientens deltagande är en viktig faktor för att uppnå 

personcentrerad vård (Tobiano et al, (2016). 

 

Sjuksköterskan har som uppgift att lära känna patienten så pass att hens erfarenheter och mål 

framkommer. Exempelvis hur patienten vill leva sitt liv och vad hen vill få ut av sin vård. Att 

ta det i beaktan ses således lika viktigt som sjuksköterskans professionella bedömningar av 

omvårdnadsbehov. Sjuksköterskans förhållningssätt till patienten som en jämbördig person 

gör att patienten blir en del i vårdteamet. På så vis kan patienten själv vara med och medverka 

i planeringen av omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).    

 

3. Problemformulering 
Sjuksköterskans arbete med patienter med diabetes typ 2 är omfattande eftersom det är en av 

de vanligaste sjukdomarna idag. Totalt har 365 000 personer i Sverige diabetes och 90 % av 

dem har diabetes mellitus typ 2. Den ökande incidensen av sjukdomen tros bero på grund av 

den socioekonomiska utvecklingen som lett till att människor idag äter mer och rör sig 

mindre. Diabetes typ 2 leder oftast till komplikationer som orsakar stort lidande. 

Sjuksköterskans uppgift är att ge patienter en god grundläggande vård och 

omvårdnadsprocessen är ett verktyg för att bedöma vilka behov som finns och utföra åtgärder 

på ett personcentrerat sätt. Sålunda anses det vara relevant att undersöka vilka 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda sig av för patienter med diabetes mellitus 

typ 2. 

4. Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder hos patienter med diabetes 

mellitus typ 2. 

5. Metod 
5.1 Design  

Studien var en litteraturstudie med deskriptiv design. En systematisk sökning genomfördes 

för att hitta relevant litteratur inom det valda ämnesområdet (Kristensson, 2014). 

5.2 Datainsamling 

Den systematiska sökningen gjordes i databaserna Cinahl plus with full text och Medline. 

Valet av databaserna grundades på att de innehåller artiklar inom medicin och 

omvårdnadsvetenskap (Kristensson, 2014). De sökord som användes i databasen Cinahl plus 

with full text var ”Nursing intervention” OR ”Nursing role” AND ”Diabetes mellitus, type 2”, 

alla sökorden söktes på som ämnesord. I databasen Medline användes sökorden ”Diabetes 

mellitus, type 2” OR ”Diabetic patient” AND ”Nursing role” OR ”Nursing care”. I Medline 

söktes alla sökord som ämnesord utom ”Diabetic Patient”, vilket söktes som fritext. Sökorden 
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togs fram genom sökningar i Svenska Mesh samt att genom tidigare fritextsökningar där 

nyckelord identifierades i artiklar som ansågs vara relevanta till syftet. Avgränsningar i 

sökningarna var, i Cinahl plus with full text, ”Peer reviewed”, artiklar med engelskt språk, 

samt att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2000-2017. I Medline var 

avgränsningarna att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade i akademiska 

tidskrifter och publicerade mellan åren 2000-2017 (se bilaga 1). 

5.3 Urval 

Studiens inklusionskriterier var: Diabetes mellitus typ 2, omvårdnadsåtgärder utförda av 

sjuksköterskor, vuxna (>18 år). Studiens exklusionskriterier var: Diabetes typ 1, barn (0-18 

år), psykisk ohälsa.  

 

I första urvalet lästes, i Cinahl plus with full text, 178 titlar. I andra urvalet lästes 78 abstract 

och i tredje urvalet lästes 16 hela artiklar. Antalet använda artiklar var: 12 st. I Medline lästes 

i första urvalet 257 titlar, i andra urvalet lästes 22 abstract och en hel artikel. Ingen artikel 

användes från Medline. Totala antalet artiklar i studien var 12 stycken (se bilaga 1). Vissa 

artiklar som hittades i ”Cinahl plus with full text” återfanns i ”Medline”. De som var lika i 

båda databaserna beslutades användas från ”Cinahl plus with full text”. 

 

I urval 1 lästes artiklarnas titlar och de titlar som inte ansågs relevanta till syftet valdes bort. I 

urval 2 lästes artiklarnas abstracts och därefter föll en del artiklar bort eftersom de inte 

svarade på syftet eller innehöll exklusionskriterier. I det tredje urvalet lästes hela artiklarna 

och då framkom det tydligare om de inte svarade på syftet eller innehöll exklusionskriterier. 

Urval 4 redovisar hur många artiklar som användes i studien (se bilaga 1). Artiklarna uteslöts 

på grund av att de inte hittades, inte besvarade syftet eller innehöll exklusionskriterier. 

 

5.4 Granskning 

Den litteratur som hittades granskades kritiskt efter Statens beredning för medicinsk och 

social utvärderings granskningsmallar (SBU, 2014) och sammanställdes i artikelmatriser (se 

bilaga 2).  

5.5 Bearbetning och analys 

Utav de 16 stycken artiklar som lästes, var det 13 som ansågs vara relevanta till studien. Efter 

noga genomläsning samanställdes de i artikelmatriser som gav en överblick av artiklarna (se 

bilaga 2). Interventionerna och resultatet analyserades med integrerad innehållsanalys 

(Kristensson, 2014). Artiklarna lästes och relevant information markerades med färgpenna. 

Därefter sammanställdes liknande information och kategorier och subkategorier bildades. För 

överskådlig bild se Tabell 1.  

5.6 Etiska överväganden 

De artiklar som valdes med i studien har blivit godkända av deras respektive etiska 

kommittéer eller så har forskarna tagit hänsyn till etiska resonemang. Det finns tydligt 

beskrivet i artiklarnas metod. Forskningsetiska överväganden är obligatoriska för studier som 

görs på människor. Deltagarna i studien ska ha fått information på rätt sätt och deras 

autonomi, integritet och välbefinnande ska bevaras (Kristensson, 2014). Författarna har 

skrivit resultatet som det stått i artiklarna och allt resultat som hittats har presenterats. 

Författarnas egen förförståelse har tagits i beaktan och egna åsikter har åsidosatts. 
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6. Resultat 
Artiklarna som studerats har varit både kvalitativa och kvantitativa. Antalet kvalitativa studier 

var två stycken, och antalet kvantitativa var 10 stycken. En artikel hade blandat metod, det vill 

säga både en kvalitativ och kvantitativ design. Totalt användes 12 stycken artiklar i 

litteraturstudien. Resultatet beskriver omvårdnadsåtgärder som gjorts med hjälp av olika 

interventioner. Redovisningen av resultatet presenteras i form av kategorier och 

subkategorier, vilka presenteras i Tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1: De tre huvudkategorierna presenterar vilka omvårdnadsåtgärder som används hos 

patienter med diabetes typ 2. De var teknologiskt stöd, motiverande samtal och utbildning. 

Subkategorierna presenterar vilka verktyg som använts vid åtgärderna eller vilket resultat som 

omvårdnadsåtgärderna ville uppnå. 
Tabell 1 

 
 

6.1 Teknologisk rådgivning  

6.1.1 Webbsida och telefon som verktyg 

Webbsidor användes för att samla in patienternas dagliga p-glukosvärden. Patienterna fick 

lära sig hur webbsidan fungerade och hur de kunde skriva in sina värden. Sjuksköterskan 

kunde samla in resultaten veckovis och gav därefter råd och feedback via internet eller telefon 

till patienterna (Kim, 2007; Kim, Yoo & Shim, 2005).  

 

Via samtal eller sms kunde patienter få råd och feedback om exempelvis kost, fysisk aktivitet, 

medicinering och fotvård (Kim, 2007; Kim et al, 2005; Nesari, Zakerimoghadam, Rajab, 

Bassampour & Faghihzadeh, 2010; Song & Kim, 2007;). Sjuksköterskan kunde säga tänk på 

mängden mat du äter, ändra det långtidsverkande insulinet med 2E mindre eller bra 

glukoskontroll samt annan typ av feedback (Kim, 2007; Kim & Song, 2008). Samtalen kunde 

vara i ca 20 min (Nesari et al, 2010). Telefonkontakt kunde också användas som uppföljning, 

exempelvis hos patienter som behövde hjälp med sin blodsockerkontroll (Chan, Yee, Leung 

& Day, 2006) samt även för att ge rekommendationer och utbildning (Kim, 2007; Kim et al, 

2005; Kim, Oh & Lee, 2005, Kim & Song, 2008; Nesari et al, 2010; Song & Kim, 2007).  

 

6.2 Motiverande samtal 
6.2.1 Livsstilsförändringar 
I sjuksköterskans motiverande samtal ingick delat beslutstagande. Det innebar utbyte av 

information, övervägande av olika behandlingar och acceptans till den behandling patienten 

erhöll. Medicinjustering, kostplanering och fysisk aktivitet gavs som information för att 
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förstärka patientens egenvård (Chan et al, 2006). Det motiverande samtalet kunde användas i 

syfte att identifiera bristande compliance till kostråd och fysisk aktivitet (Whittermore, Chase, 

Mandle & Roy, 2001).  

6.2.2 Motivation 

Vid användning av motiverande samtal uppdagades personliga hinder, möjligheter och 

realistiska strategier (Whittermore et al, 2001). Kortsiktiga mål upprättades också. De äldre 

patienterna fick delta i besluten beroende på deras kognition. Det var önskvärt att vårdgivarna 

till de med sämre kognition var med under samtalen för att hjälpa till med beslutstagandet 

(Chan et al, 2006). Målen var till för att motivera patienten till att dels själv delta i 

omvårdnaden, dels att kunna ge feedback till sjuksköterskan samt att uppnå en god 

självhantering (Jayasuriya et al, 2015). 

6.2.3 Att förbättra självinsikt och självhantering 

Att använda samtal som omvårdnadsåtgärd var också till för att patienternas självhantering 

skulle förstärkas och förbättras (Chan et al, 2006). Att prata i jag-form under samtalen var ett 

sätt sjuksköterskan kunde använda sig av i syfte att få patienten att reflektera över sin 

självhantering. Sjuksköterskan gav förslag till självhantering och därefter fick patienterna 

beskriva vad de tyckte om förslagen (Boström, Isaksson, Lundman, Graneheim, & Hörnsten, 

2014).  

6.2.4 Att förstärka empowerment 

Förstärkt empowerment ville uppnås genom att samtala med patienterna om gemensamma 

mål och identifiera deras möjligheter till självhantering. Sjuksköterskan delade även sina 

erfarenheter och visade engagemang i syfte att förstärka empowerment hos både 

sjuksköterskan själv och patienterna (Boström et al, 2014). 

6.3 Utbildning 

6.3.1 Information och undervisning 

Innehållet i utbildningen om diabetes kunde bestå av information om diabetes typ 2, 

egenvård, blodsockerkontroll, fotvård, korrelation mellan fetma och diabetes. Det kunde 

också vara om hudvård, psykiskt stöd och stresshantering, fysisk aktivitet, lämplig kost samt 

medicinsk nutrition (Song & Kim, 2007). Det kunde även ges utbildning om vad 

hyperglykemi är, hur symtomen visar sig och hur de ska hanteras. Utbildningen användes 

också för att förhindra ytterligare progression av diabetes typ 2 (Chan et al, 2006). För att alla 

delar skulle kunna täckas in krävdes ett team av kvalificerad personal. Teamet bestod av en 

endokrinolog, dermatolog, psykolog, dietist, farmaceut, oftalmolog, sjukgymnast, husläkare, 

arbetsterapeut såväl som diabetessjuksköterska (Song & Kim, 2007). När patienter 

undervisades togs det hänsyn till hur miljön såg ut på platsen där utbildningen skulle hållas. 

En god belysning, bekväma stolar och få störningsmoment var tre faktorer som togs hänsyn 

till. Innan undervisningen kunde patienten och en anhörig ta del av information ifrån en 

broschyr som en förberedelse till utbildningstillfällena (Mollaoglu & Beyazit, 2009). Ett häfte 

kunde även användas som skriftlig information inför att patienten skulle föra dagbok om sina 

kostvanor och fysisk aktivitet. Dagboken kontrollerades av en sjuksköterska som därefter gav 

patienten rekommendationer för att förbättra sin livsstil (Kim et al, 2005). 

6.3.2 Gruppsessioner 

Sjuksköterskan kunde använda stödgrupp som en utbildningsmetod vari patienter fick dela 

erfarenheter med varandra. Syftet var att det skulle leda till förbättrad kunskap om 
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sjukdomen, sin egenvård och livskvalité (Partiprajak et al, 2011). Vid gruppmöten fanns 

möjlighet att ta upp medgångar, motgångar och missförstånd. Missförstånden kunde vara 

gällande kost och träning (Chase et al, 2001). Stödgruppen användes med ett personcentrerat 

förhållningssätt för att det togs hänsyn till patienternas egna behov av diabetesvård. Ibland 

utfördes även fysiska aktiviteter under mötena och patienterna fick leda lektionerna 

(Partiprajak et al, 2011). 

 

6.4 Resultatsammanfattning 
Omvårdnadsåtgärder som används för patienter med diabetes typ 2 är motiverande samtal, 

utbildning och teknologisk rådgivning. Det motiverande samtalet användes för att uppmuntra 

patienter till förbättrad självinsikt, självhantering, även i syfte att förstärka patienternas 

empowerment. Den teknologiska rådgivningen användes till att kontrollera blodsocker och ge 

rekommendationer angående medicin, kost och fysisk aktivitet. Utbildningen syftade till att 

förebygga komplikationer och ge patienterna förståelse för vikten av att förändra sin livsstil. 

Samtliga åtgärder syftade till att förbättra hälsan hos patienterna och motverka progression av 

sjukdomen.  

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Design 

Det gjordes en litteraturstudie med systematisk sökning för att beskriva sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder hos patienter med diabetes typ 2. Det fanns artiklar inom ämnet både 

med kvantitativa och kvalitativa ansatser. En fördel med att använda sig av både kvalitativ 

och kvantitativ forskning är att det ger ett bredare vetenskapligt perspektiv beträffande ämnet 

som undersöks (Kristensson 2014). Kumar (2014) menar att forskning borde göras i 

kvalitativ-kvantitativ-kvalitativ form. Först visar det kvalitativa förhållningssättet vilken 

variation som finns i en grupp, därefter används kvantitativ design för att mäta variationen. 

Till sist används åter en kvalitativ design som beskriver de mönster som påträffats (ibid.). 

Litteraturgenomgångar är det vanligaste tillvägagångssättet för att sammanställa andras 

forskningsresultat och besvara speciella frågor. Eftersom studiens syfte var deskriptivt och 

endast befintlig forskning skulle användas, ansågs en litteraturstudie som metod vara mest 

lämplig (Kristensson, 2014). 

 

7.1.2 Urval 

Inklusions- och exklusionskriterierna som valdes för litteraturgenomgången ansågs vara 

lämpliga. Åldern >18 år valdes för att utesluta barn och få en smalare sökning. Psykisk ohälsa 

valdes bort för att begränsa resultatet och för att omvårdnadsåtgärderna vid psykisk ohälsa är 

mer omfattande. Canady (2016) menar att personer med exempelvis schizofreni har svårare 

att ta hand om sin sjukdom. Därför kräver de extra insatser och omvårdnadsåtgärder där 

familjen och vårdgivare är involverade (ibid.). Det kunde i så fall påverkat studiens resultat 

eftersom det endast eftersöktes huvudsakliga insatser. Diabetes typ 1 valdes bort för att 

sjukdomens karaktär är annorlunda och ansågs inte höra till syftet. Genom att använda 

inklusions- och exklusionskriterier ger det en större sannolikhet att resultatet besvarar syftet 

(Kristensson, 2014). Urvalet i litteraturen var ojämnt fördelat med majoriteten kvinnor. De 

flesta deltagarna var över 40 år. Om personer <18 år hade inkluderats i studien hade 
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antagligen behandlingen sett annorlunda ut för att föräldrarna blir involverade i omvårdnaden 

och litteraturstudien hade inte för avsikt att belysa familjefokuserad omvårdnad.  

 

7.1.3Datainsamling 

Valet av databaserna ”Cinahl plus with full text” och ”Medline” gjordes på grund av deras 

relevans inom ämnet, omvårdnadsvetenskap. Studiens reliabilitet blir högre ju fler relevanta 

databaser som används, eftersom det ger ökat antal sökträffar vilket ökar möjligheten för att 

all relevant litteratur undersöks (Kristensson, 2014). Därför valdes två databaser.  

 

Anledningen till att olika sökord användes i respektive databas var för att ämnesorden var 

olika. Om sökningen hade utgått ifrån ämnesorden i Cinahl plus with full text hade det varit 

nödvändigt att genomföra fritextsökning med samma ord i Medline. I sådant fall hade 

sökningen i Medline undgått relevant litteratur. Sökningar med ämnesord ger litteratur som 

handlar enbart om det eller de ord som sökts på. Sökorden användes på grund av dess 

relevans till syftet. Genom att det booleska sökordet ”OR” användes mellan vissa ord blev 

sökningen bredare. ”AND” användes i syfte att kombinera sökord som besvarade syftet. 

Fritextsökningen på ordet ”Diabetic patients” i Medline gjordes för att få ett mer relevant 

resultat (Kristensson, 2014). 

 

Årtalet 2000 ansågs vara relevant för att det fanns likheter i interventionerna mellan en artikel 

från 2001 och nyare artiklar. En av studierna från USA var från 2001. Eftersom diabetes varit 

en välfärdssjukdom har den funnits längre i västvärlden än i Asien. Därför anses det vara 

relevant att använda sig av en äldre artikel. Numera ses diabetes typ 2 även i 

låginkomstländernas stadsmiljöer med hög relation till befolkningens livsstil (Östenson, 

2009). Således anses tidsspannet vara relevant för att olika aspekter skulle kunna tas med i 

studien. En större begränsning av årtal kunde ha lett till att relevanta artiklar försummats och 

därmed viktig information om omvårdnadsåtgärder. Med begränsning av språk kan relevanta 

artiklar ha sållats bort eftersom sökningen blir smalare (Kristensson, 2014).  

 

7.1.4 Granskning och analys 

Då det var omvårdnadsåtgärderna som undersöktes i studien analyserades interventionerna. 

All kvantitativ data uteslöts från resultatet eftersom den inte ansågs ha någon relevans till 

syftet. Således har effekten av omvårdnadsåtgärderna i de kvantitativa studierna inte 

analyserats, exempelvis skillnad i HbA1c. Studiens storlek anses dels ha blivit alltför 

omfattande om både interventionerna och effekten av dem undersökts. Den anses också ha 

fått en för hög inriktning på medicin, vilket en omvårdnadsvetenskaplig studie inte ska 

erhålla. Under arbetets gång kunde analysen varit mer strukturerad. Resultatet kunde 

kondenserats och bearbetats på ett mer effektivt sätt, men trots det blev analysen bra och gav 

ett gott resultat.  

 

7.1.5 Överförbarhet 

Studierna som användes var utförda på olika ställen i världen, från USA till Asien. 

Omvårdnadsåtgärderna som undersöktes i de olika studierna var lika och gav ett liknande 

resultat oavsett global lokalisation. Sålunda anses litteraturstudiens resultat bli brett och 

trovärdigt, samt med möjlighet till global implementering. Om omvårdnadsåtgärderna kan 

användas på liknande sätt runt om i världen anses de få en hög validitet. Om exempelvis en 
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intervjustudie gjorts hade resultatet inte kunnat jämföras globalt, eftersom informationen då 

endast kunnat inhämtas lokalt (Kristensson, 2014).  

 

Sammanfattningsvis är metoden i uppsatsen trovärdig. Datainsamling och analys har byggts 

upp på ett välbeprövat och tillförlitligt sätt. Påståendet grundar sig i att kurslitteratur har 

använts som stöd genom metodens gång. Artiklarna som valts ut har varit granskade och 

grundade på beprövad vetenskap.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet beskriver omvårdnadsåtgärder utförda av sjuksköterskor. De mest utmärkande var 

motiverande samtal, utbildning och främjande av självhantering. De olika åtgärderna gick ofta 

in i varandra. Författarna anser att alla delar behöver vara med i omvårdnaden för att 

möjliggöra ett gott resultat, men också att sjuksköterskan erhåller ett personcentrerat 

förhållningssätt. Tobiano et al, (2016) säger att patientens medverkan i planering av 

omvårdnadsåtgärder ökar tillfredställelsen hos dem. Genom att hjälpa och undervisa patienten 

med omvårdnadsmoment stärks självhanteringen eftersom de får möjlighet att öva själva. Det 

leder också till en dialog mellan sjuksköterskan och patienter där kunskap delas mellan 

parterna. Att lyssna på patienten är respektingivande och gör in sin tur att patienten får respekt 

för sjuksköterskan. Om sjuksköterskan förhåller sig på det sättet har hen ett personcentrerat 

förhållningssätt (ibid.).  

 

Vad gäller teknologiska hjälpmedel är det snarare ett komplement till de andra åtgärderna till 

de patienter som behöver det. De patienter som anses behöva hjälp är de som har dålig 

kontroll på sina blodsockervärden. Exempelvis att en sjuksköterska observerar 

blodsockervärden via en webbsida och ger råd via telefon kan göra att patienten får en 

förbättrad blodsockerkontroll (Kim, 2007; Kim et al, 2005). För vissa patienter kan det också 

vara en motivation till livsstilsförändring. Om patienten vet att någon övervakar 

blodsockernivåerna kan det ge drivkraft till att fortsätta ta hand om sin diabetes. Å andra sidan 

skulle det kunna uppkomma skuldkänslor och ångest om blodsockervärdena är dåliga, vilket i 

så fall ger en negativ effekt av teknologiska hjälpmedel. Teknologiska hjälpmedel verkar 

därmed funktionellt om sjuksköterskan kan bedöma om patienten är i behov av det och om 

det främjar livsstilen. 

 

Målsättning är en viktig del i förbättring av patienters självhantering. Tillsammans med 

patienten kom sjuksköterskan fram till hur målen skulle uppnås genom specifika åtgärder. 

Därefter utvärderades effekten. Den typen av intervention kan liknas med 

omvårdnadsprocessen som består av problemformulering, målsättning, åtgärd och 

utvärdering. Vid målsättning används ”SMART”-kriterierna. ”SMART” innebär: Specifikt, 

mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt (Florin, 2009). Det har visat sig att i det fall en 

sjuksköterska använder sig av omvårdnadsprocessen kan resultatet av sjukvården förbättras på 

grund av att arbetssättet erbjuder en helhetssyn (Perez Rivas et al, 2016). Såvida målsättning 

utförs på ovanstående vis, tas det hänsyn till hela individen och då anses personcentrerad vård 

uppnås. 

 

Kost och fysisk aktivitet har genomsyrat de olika interventionerna som undersökts oavsett om 

det har varit motiverande samtal eller telefonsamtal. Det är livsstilsförändringar som är 

viktiga att genomföra vid diabetes typ 2, men verkar också vara svåra att implementera 

(Chase et al, 2001). Eftersom folk stressar allt mer idag väljer de en mer lättillgänglig kost 

som innehåller mycket fett och kalorier (Holt, 2006). Tillsammans med den stressiga 
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livsstilen, fysisk inaktivitet och ökat intag av halvfabricerade produkter ökar risken för 

diabetes typ 2 (Rao et al, 2015). Författarna anser att livsstilsförändringar är svåra att göra på 

grund av att det kräver tid och engagemang, som inte finns hos patienter med en sådan 

stressig livsstil. Ytterligare ett problem är att tiden mellan sjuksköterskor och patienter inte är 

tillräcklig när arbetsbelastningen är tung. Det har påvisats att brist på tid ger en försämrad 

kommunikation. Sjuksköterskan hinner inte göra kommunikationen personcentrerad och 

därför är det svårt att engagera sig i den enskilde patienten (Hemsley, Balandin & Worral, 

2011). Det anses att om sjuksköterskan inte har tid att kommunicera ordentligt med 

patienterna är det svårt att motivera dem till en förändring.  

 

Majoriteten deltagare som var med i artiklarna där resultatet inhämtats ifrån var kvinnor. I 

Sverige har diabetes typ 2 en högre incidens hos kvinnor över 70 år. Det kan bero på både 

diabetesincidensen har ökat, men också att mortaliteten är lägre hos kvinnor än hos män 

(Östenson, 2009). Enligt folkhälsomyndigheten (2016) är medellivslängden för kvinnor 84,1 

år och för män 80,3 år. På senare år har dock könsskillnaderna minskat kraftigt globalt för att 

mäns medellivslängd har ökat betydligt snabbare än kvinnors (ibid.). Det kan tänkas att i 

framtiden kommer incidensen för diabetes typ 2 och medellivslängden vara lika för kvinnor 

och män. Det kan anses att förändringen då kommer belasta sjukvården mer, eftersom fler 

kommer behöva hjälp. 

 

Ur en ekonomisk aspekt är sjukdomen dyr för samhället. De omvårdnadsåtgärder som krävs 

för en optimal vård kostar mycket pengar och för nuvarande finns inte tillräckligt med 

resurser för att ta hand om alla patienter på bästa sätt. Komplikationerna som efterföljer 

diabetes typ 2 är också kostsamma och tidskrävande (Holt, 2006).  

 

Författarna anser att ett preventivt arbete mot diabetes mellitus typ 2 är en möjlig väg till 

förbättrad folkhälsa och minskad kostnad för samhället. Däremot kan det ur ett etiskt 

perspektiv diskuteras om det är rätt att kräva av folk att de ska ändra sin osunda livsstil på 

grund av samhällsekonomiska skäl. Autonomiprincipen kan tillämpas i denna fråga. Den 

säger att varje människa har en fri vilja och rätten till att bestämma själv (Berggren, 2010). 

Det är dessutom en del i sjuksköterskans arbete att bibehålla patientens självständighet 

(Patience, 2016). I de fall personer tvingas ändra sin livsstil på grund av ekonomiska skäl 

bryts principen och det resulterar i ett etiskt dilemma.  

 

8. Slutsats 

Litteraturgenomgångens resultat visade att det finns omvårdnadsåtgärder som kan användas 

för patienter med diabetes typ 2. De omvårdnadsåtgärder som identifierades var motiverande 

samtal, främjande av självhantering, utbildning, samt användning av teknologiska hjälpmedel. 

Det gemensamma målet var att skapa livsstilsförändring hos patienter med diabetes typ 2.  

 

8.1 Klinisk nytta 
Omvårdnadsåtgärder som hjälper till att förebygga komplikationer av diabetes ger minskad 

belastning på sjukvården. Om fler patienter får ökad självhantering och förbättrad livsstil 

resulterar det i förbättrad folkhälsa och att färre söker vård. 

8.2 Forskningsimplikationer 
För vidare forskning behöver effektiva metoder identifieras och utvecklas som kan göra det 

lättare för sjuksköterskan att hjälpa patienter att ändra sin livsstil. Sjukvården gynnas också 
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ekonomiskt om de effektiva interventionerna belyses, eftersom specificerad utbildning kan 

ges till sjukvårdspersonal. Där med blir arbetet evidensbaserat vilket slutligen leder till 

patienternas fördel. Att arbeta med preventiva åtgärder är också nödvändigt för att minska 

incidensen av diabetes mellitus typ 2 och därmed minska samhällskostnaderna ytterligare.  
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Bilaga 2  
 
        Artikelmatris (1/13) 

                                                                              
 

Titel, författare, 
tidskrift, land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

     
Boström, E., Isaksson, 
U., Lundman, 
B., Graneheim, U., 
& Hörnsten, Å. (2014). 
Interaction between 
diabetes specialist nurses 
and patiens during 
groupsessions about self 
management in type two 
diabetes. Patient education 
and counceling, 187-192. 
doi: 
10.1016/j.pec.2013.10.01
0. 
 
 Sverige 

Syftet var att 
utforska 
interaktionen 
mellan 
diabetessjuksköters
kor och patienter 
med diabetes typ 2 
under 
gruppsessioner om 
självhanterande. 

Kvalitativ observationsstudie. 
 
Inklusionskriterier: 
Diagnostiserad med diabetes 
typ 2 inom de senaste två 
åren, svensktalande. 
 
Exklusionskriterier: Inga 
 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval 
 
Urval: 44 st varav 29 kvinnor 
och 15 män. 
 
Bortfall: 0 
 
Datainsamling: Observationer 
och inspelning av samtal. 
 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys, 
kondensering, tema 
 

Styrkor: Nio 
stycken olika 
vårdcentraler var 
med i studien. 
 
Inget bortfall. 
 
Bra metod. 
 
Svagheter: 
Dubbelt så många 
kvinnor som män 

Patienter fick dela erfarenheter och engagemang, 
 
Gemensamma mål, identifiering av självhantering, 
delade erfarenheter och engagemang användes för att 
empowerment skulle stärkas, hos både sjuksköterskan 
och patienten. 
 
Att prata i jag-form var ett sätt som sjuksköterskan 
använde i syfte att få patienterna att reflektera över sin 
egen självhantering. 
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        Artikelmatris (2/12) 

 
 
 
 
 
 

Titel, författare, tidskrift, 
land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat 

Chan, MF., Yee, ASW., Leung, 
ELY., & Day MC. (2006). The 
effectiveness of a diabetes 
nurse clinic in treating older 
patients with diabetes for 
their glycaemic control. 
Journal of clinical nursing, 
15(6), 770-781. doi: 
10.1111/j.1365-
2702.2006.01357.x 
 

China 

Syftet var att bestämma 

effekten av en 

omvårdnadsåtgärd, gjord 

av diabetessjuksköterskor, 

på dålig glykemisk kontroll 

hos äldre patienter med 

diabetes typ 2. 

Kvasiexperimentell studie 

 

Inklusionskriterier: >65 år, Diabetes typ 2, 

HBA1c >8,5%, patienten får inte ha någon 

infektion eller annan sjukdom. 

Exklusionkriterier: får inte bo på hem, tillhöra 

ett annat sjukhus, okontrollerad hypertoni 

(>180/110), instabil angina, hjärtinfarkt de 

senaste tre månaderna, svåra 

diabeteskomplikationer eller annan kronisk 

sjukdom (ex. cirros). 

 

Urvalsförfarande: Randomiserat urval. 

 

Urval: 150 st deltagare. Bortfall: 0st.  

 

Slutlig studiegrupp: 150 st deltagare, 95 st 

kvinnor och 45st män.  

 

Datainsamling: blodtrycksmätning, HBA1c, 

vikt, inläggning på sjukhus, psykologiska 

variabler, enkät samt uppföljning via telefoni.  

 

Analysmetod: statistiska analysmetoder 

 

 

Styrkor: Bra 

beskrivna 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

 

Bra 

urvalsförfarande. 

 

Tester före och efter 

interventionen. 

 

Svagheter: Stor 

skillnad mellan 

kvinnor och män 

bland deltagarna. 

 

Inget bortfall 

registrerat.  

Intervention: Patienter besökte en 

klinik för att under 30 minuter 

granska patientens blodsocker och 

ge information angående 

medicinjustering, kostplanering och 

fysisk aktivitet förstärktes. Även om 

hyperglykemi och dess symtom. 

Telefonuppföljning två ggr i veckan 

för att se effekten av behandlingen 

och en gång i månaden kom 

patienten till kliniken för 

uppföljning. Interventionsprogram 

under besöken bestod av: 

motiverande samtal om vikten av 

livsstilsförändringar samt ett 

studieprotokoll. I samtalet togs det 

upp information, prevention, 

självhantering, delat beslutstagande, 

samarbete och utvärdering. 

Kortsiktiga mål upprättades.  

Ämnena pratades om i syfte att 

stärka patientens självhantering och 

därmed förstärka egenvården. Det 

delade beslutstagandet berodde på 

kognition, vårdgivarna fick gärna 

vara med om kognitionen var 

bristande.  
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Artikelmatris (3/12)  

 
 
 

Titel, författare, 
tidskrift, land 

Syfte Metod/design Värdering Resultat 

Jayasuriya, 
R., Pinidiyapathirage, 
M.J., Jayawardena, 
R., Kasturiratne, A., de 
Zoysa, P., Godamunne, 
P., … Wickremasinghe, 
A.R. (2015). 
Translational research 
for diabetes self 
management in Sri-
lanka: a randomised 
controlled trial. Primary 
care diabetes, 9(5), 338-
345. doi: 
10.1016/j.pcd.2015.01.0
14 
 
Sri lanka 

Syftet var att testa 
tesen att en 
teoridriven 
diabetes 
självförvaltningsin
tervention, given 
av utbildade 
sjuksköterskor 
skulle resultera i 
en kliniskt 
signifikant 
förbättring. 

Randomiserad kontrollerad studie. 
 
Inklusionskriterier: Undersökt av en endokrinolog ≤ 
5 år sedan, diabetes typ 2 diagnostiserad med FPG 
≥7mmol/l eller PPG ≥11.1mmol/l, bo inom 10 km 
från kliniken, vara mellan 40-70 år, kunna medicinera 
sig själv och gå med på att bli randomiserad. 
 
Exklusionskriterier: Diabeteskomplikationer, 
kardiovaskulär sjukdom, allvarlig sjukdom, gravid, 
psykisk ohälsa, cancer <5 år sedan, eller annan 
sjukdom som kan påverka resultatet. 
 
Urvalsförfarande: Randomiserat urval med hjälp av 
datorprogram. 
 
Urval: 85 st 
Bortfall: 32 st 
Slutlig studiegrupp: 53 st varav 44 kvinnor och 9 
män. 
 
Datainsamling: HbA1c, vikt, längd, selfefficacy (enkät 
med likertskala), midjemått, blodfetter, blodtryck, 
kostvanor (kostdagbok) och fysisk aktivitet (enkät 
med likertskala). 
 
Analys: T-test, icke parametrisk metod, covariance, 
wilcox och manne-whitney-u test. 
 
 

Styrkor: Stort urval. 
 
Bra urvalsförfarande och 
bra fördelning av deltagare 
mellan grupperna. 
 
Väl beskrivna inklusion- 
och exklusionskriterier. 
 
Bortfallet analyserat och 
redovisat. 
 
Svagheter: 
Relativt stort bortfall. 
 
 

Interventionen bestod av 
att tillämpa motiverande 
samtal för främja 
livsstilsförändring. Också 
att sätta mål samt använda 
ett personcentrerat 
förhållningssätt. Målen var 
att patienterna själva 
skulle delta i 
omvårdnaden, att ge 
feedback till 
sjuksköterskan angående 
sin vård och uppnå en god 
självhantering. 
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Artikelmatris (4/12) 

 
 
 
 
  
 
 
 

Titel, författare, 
tidsskrift, land 

Syfte Metod/design Värdering Resultat 

Kim, H. (2007). Impact of 
web-based nurse’s education 
of glycosylated haemoglobin 
in type 2 diabetes patients. 
Jounal of clinical nursing 
16(7), 1361-1366. doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2005.01506.x 

 

Sydkorea 

 

Syftet var att utvärdera om 
effekten av en 
sjuksköterskeutbildning via SMS 
varierade enligt graden av 
HBA1c vid baseline hos 
patienter med typ 2 diabetes. 

Inklusionskriterier: kapabel till 
att ta p-glukos och injicera 
insulin självständigt och kunna 
gå in på hemsidan 
www.biodang.com.  
 
Exklusionskriterier: 
Sjukhusinläggning under 
studiens gång, njurinsufficiens, 
kreatinin > 1,5 mg/dl, 
diabeteskomplikationer och 
insulinpump.  
 
Urval: 60st deltagare. Bortfall 9 
st. Medelålder 47 år. Antal 
kvinnor 29st och 22 st män. 
Slutlig studiegrupp 51st.   
 
Datainsamling: webbsida, 
biomarkörer (ex. HBA1c). 
 
Analysmetod: Paired T-test. 
 

 

Styrkor: 
Interventionen 
väl beskriven.  
 
Litet bortfall.  
 
Svaghet: Syftet 
beskrevs 
otydligt. 
 

 

Intervention: Patienter fick en 30 min lång 
utbildning i hur de skulle lägga in sina 
blodglukosvärden och medicindos på en 
webbsida. Forskaren hade information om 

patienternas livshistoria, BMI, rökvanor, 

blodtryck, p-glukos m.m. Efter att ha 

integrerat informationen som givits skickade 

forskaren rekommendationer till patienten, så 

som ”tänk på hur mycket du äter”, ”minska 

långverkande till 2E insulin” osv. 

Rekommendationerna skickades via sms. Det 

ingick också utbildning i kost, fysisk aktivitet, 

medicinjustering och blodglukoskontroll. 
 

 

http://www.biodang.com/
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Artikelmatris (5/12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel, författare, 

tidkskrift 

, land. 

Syfte Metod/design Värdering Resultat 

Kim, H., Oh, J., & Lee, 
H.(2005). Effects of 
a nurse coordinated 
intervention on 
patients with type 2 
diabetes in Korea. 
Journal of nursing 
care quality 20(2), 
154-160. Från: 
http://web.b.ebsco
host.com.db.ub.oru.
se/ehost/pdfviewer
/pdfviewer?sid=16f
b380c-dd5a-4094-
b02c-
12439d54422a%40
sessionmgr104&vid
=10&hid=125 
Sydkorea 

Syftet var att 
undersöka effekten 
av 
sjuksköterskekoordi
nerad intervention 
på patienter med 
diabetes typ 2. 

Randomiserad experimentiell studie.  
 
Inklusionskriterier: Kunna kontrollera p-glukos, injicera 
insulin, förstå mål, metoder och behandlingar. 
 
Exklusionskriterier: BMI>27, <7% HbA1c, psykisk ohälsa, 
allvarlig kardiovaskulär sjukdom eller okontrollerad hypertoni. 
 
Urvalsförfarande: Randomiserat urval 
 
Urval: 35 personer, slutlig studiegrupp var 25 st varav 9 män 
och 16 kvinnor. 
 
Bortfall: 10 st 
 
Datainsamling: HbA1C, FPG, 2HPPG, triglycerider och HDLC. 
Fakta från kost och träningsdagbok av deltagarna. 
 
Analys: Statistisk analys med chi2-test, t-test, Fisher’s exact test 
för homogenitet. Paired t-test för skillnader i grupp, unpaired t-
test för skillnader mellan grupperna.  

Styrkor: Bra 
urvalsförfarand
e, trovärdig 
intervention. 
 
Svagheter: Få 
deltagare, 
möjligt att 
osanning talas i 
dagboken. 

Intervention: Patienten fick ett 
häfte med information om 
sjukdomen, riskfaktorer, kost, 
fysisk aktivitet, medicinering, 
hantering av hypoglykemi och 
sjukdom samt hur en dagbok ska 
skrivas. Telefonuppföljning med 
utbildning i kost och fysisk 
aktivitet och självreglering av 
blodsocker. Två ggr/vecka första 
månaden, därefter en 
gång/vecka de två resterande 
månaderna. Totalt 16 samtal till 
varje deltagare. Patienten förde 
dagbok om sin kost och fysisk 
aktivitet. Sjuksköterskan gav 
rekommendationer efter det som 
stod i den. 
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http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=16fb380c-dd5a-4094-b02c-12439d54422a%40sessionmgr104&vid=10&hid=125
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=16fb380c-dd5a-4094-b02c-12439d54422a%40sessionmgr104&vid=10&hid=125
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Kim, H., & Song, M. (2008). 
Technological interventions for obese 
patients with type 2 diabetes. Applied 
nursing research, 21(2), 84-89. 
http://ac.els-
cdn.com/S0897189707000201/1-
s2.0-S0897189707000201-
main.pdf?_tid=13b1fbdc-e945-11e6-
ac5a-
00000aacb360&acdnat=1486039537_
58002fc26901688f9160a8fed0486d3
a 
 
Sydkorea 

Syftet var att utvärdera om en 
intervention där sjuksköterskor 
använde sig av SMS eller internet 
kunde förbättra P-glukos och S-lipider 
hos överviktiga patienter med 
diabetes typ 2. 

Kvasiexperimentiell studie. 
 
Inklusionskriterier: Kunna 
självmedicinera, kontrollera 
blodsocker, registrera data på en 
hemsida och ha en egen telefon. 
 
Exklusionskriterier: Ingen 
hjärtsjukdom eller dysfunktion i 
levern. 
 
Urvalsförfarande: Randomiserad 
metod med blockindelning. 
 
Urval: 40 st 
Bortfall: 6 st 
Slutlig studiegrupp: 34 st varav 16 
män och 18 kvinnor. 
 
Datainsamling: HbA1c, FPG, PPG, 
Kolesterol, triglycerider och HDLK. 
Data mätts efter 3 och 6 månader.  
 
Analys: T-test, Chi2 test och fishers 
exact test. 
 

Styrkor: Bra 
beskrivna 
inklusions- och 
eklusionskriterier. 
 
Litet bortfall 
 
Bra 
urvalsförfarande 
och bra fördelning 
av män och kvinnor 
i grupper. 
 
Bra val av 
analysmetod. 
 
Svagheter: 
Eftersom resultatet 
berodde på om 
deltagarna fyllde i 
sina värden vid de 
tidpunkter de 
skulle kunde det bli 
skört. 

Intervention: 
Patienter fick en kort 
utbildning i hur de 
skulle kunna skriva 
in sina p-
glukosvärden på en 
hemsida. Forskaren 
fick också 
information om 
patienters 
livshistoria, 
rökvanor, BMI, 
mediciner m.m. Efter 
att ha integrerat 
information gavs 
rekommendationer 
via telefon eller 
internet varje vecka. 
Forskaren kunde 
säga ”Minska på 
kosten”, ”minska 
långverkande insulin 
med 2E” m.m. 
 

 

http://ac.els-cdn.com/S0897189707000201/1-s2.0-S0897189707000201-main.pdf?_tid=13b1fbdc-e945-11e6-ac5a-00000aacb360&acdnat=1486039537_58002fc26901688f9160a8fed0486d3a
http://ac.els-cdn.com/S0897189707000201/1-s2.0-S0897189707000201-main.pdf?_tid=13b1fbdc-e945-11e6-ac5a-00000aacb360&acdnat=1486039537_58002fc26901688f9160a8fed0486d3a
http://ac.els-cdn.com/S0897189707000201/1-s2.0-S0897189707000201-main.pdf?_tid=13b1fbdc-e945-11e6-ac5a-00000aacb360&acdnat=1486039537_58002fc26901688f9160a8fed0486d3a
http://ac.els-cdn.com/S0897189707000201/1-s2.0-S0897189707000201-main.pdf?_tid=13b1fbdc-e945-11e6-ac5a-00000aacb360&acdnat=1486039537_58002fc26901688f9160a8fed0486d3a
http://ac.els-cdn.com/S0897189707000201/1-s2.0-S0897189707000201-main.pdf?_tid=13b1fbdc-e945-11e6-ac5a-00000aacb360&acdnat=1486039537_58002fc26901688f9160a8fed0486d3a
http://ac.els-cdn.com/S0897189707000201/1-s2.0-S0897189707000201-main.pdf?_tid=13b1fbdc-e945-11e6-ac5a-00000aacb360&acdnat=1486039537_58002fc26901688f9160a8fed0486d3a
http://ac.els-cdn.com/S0897189707000201/1-s2.0-S0897189707000201-main.pdf?_tid=13b1fbdc-e945-11e6-ac5a-00000aacb360&acdnat=1486039537_58002fc26901688f9160a8fed0486d3a
http://ac.els-cdn.com/S0897189707000201/1-s2.0-S0897189707000201-main.pdf?_tid=13b1fbdc-e945-11e6-ac5a-00000aacb360&acdnat=1486039537_58002fc26901688f9160a8fed0486d3a
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Kim, H., Yoo, YS., & 

Sbim, HS.(2005). Effects 

on an internet based 

intervention on plasma 

glucose levels in patient 

with diabetes type 2. 

Journal of nursing 

care/quality 20(4), 335-

340. Från 

http://web.b.ebscohost.co

m.db.ub.oru.se/ehost/pdfvi

ewer/pdfviewer?sid=c1dcf

eb4-838b-422d-852b-

a1107c929dfb%40session

mgr120&vid=8&hid=115 

Sydkorea 

Syfte var att utvärdera 

om SMS på telefonen 

och internet kan 

användas som 

omvårdnadsåtgärd för 

att förbättra nivåerna 

av FPG, 2HPPBS, 

serumlipider och 

tillfredsställelse hos 

patienter med diabetes 

mellitus, typ 2. 

 

 

Kvasiexperimentell studie. 

 

Inklusionskriterier: diabetes typ 2, självständigt administrera 

injektioner och ta P-glukos och äga en telefon. 

Exklusionskriterier: Historia med allvarlig sjukdom, högt 

kreatinin, fått information från www.dang119.com eller 

använder insulinpump. 

 

Urvalsmetod: Randomiserad urvalsmetod. 

 

Urval: 100 st deltagare. Bortfall: 48 st deltagare.  

 

Slutlig studiegrupp: 42 st deltagare, 20 st män och 22 st 

kvinnor och medelåldern 41,5 år.  

 

Datainsamlingsmetod: Data inhämtades från webbsida där 

patienterna skulle skriva in sina blodsockervärden. P-glukos, 

FPG, 2HPPBS, kolestrol, triglycerider, HDL-C och om 

patienternas tillfredställelse av omvårdnaden.  

 

Analysmetod: T-test, paired. 

 

Styrkor: 

Urvalsmetoden 

lämplig. 

 

Tydligt beskrivna 

inklusions- och 

exklusionskriterie

r. 

 

Svagheter: Stort 

bortfall.  

 

 

 

Intervention: Patienter fick 

utbildning om hur de skulle 

lägga in sina blodglukosvärden 

på en webbsida. Forskaren 

hade information om 

patienternas livshistoria, BMI, 

rökvanor, blodtryck, p-glukos 

m.m. Genom att ta del av 

informationen och patienternas 

p-glukos gavs 

rekommendationer via telefon 

och internet. Interventionen 

bestod också av utbildning i 

kost, fysisk aktivitet, 

självreglering av blodsocker 

och justering av medicin. 

 

 

http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c1dcfeb4-838b-422d-852b-a1107c929dfb%40sessionmgr120&vid=8&hid=115
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c1dcfeb4-838b-422d-852b-a1107c929dfb%40sessionmgr120&vid=8&hid=115
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c1dcfeb4-838b-422d-852b-a1107c929dfb%40sessionmgr120&vid=8&hid=115
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c1dcfeb4-838b-422d-852b-a1107c929dfb%40sessionmgr120&vid=8&hid=115
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c1dcfeb4-838b-422d-852b-a1107c929dfb%40sessionmgr120&vid=8&hid=115
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c1dcfeb4-838b-422d-852b-a1107c929dfb%40sessionmgr120&vid=8&hid=115
http://www.dang119.com/
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Mollaoglu, M., 
& Beyazit, E. 
(2009). 
Influence on 
diabetic 
education on 
patient 
metabolic 
control. 
Applied 
nursing 
research, 
22(3), 183-
190. doi: 
10.1016/apnr.
2007.12003 
 
Turkiet 

Syftet var att 
undersöka 
effekten av att 
ge en planerad 
utbildning till 
patienter med 
diabetes typ 2 
på deras 
metabola 
kontroll. 

Randomiserad kontrollerad-
studie. 
 
Inklusionskriterier: Diabetes 
typ 2, kunna läsa och kunna 
fullfölja en enkät. 
 
Exklusionskriterier: Inte 
kunna kommunicera verbalt.  
 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval 
 
Urval: 61 st 
Bortfall: 11 st 
Slutlig studiegrupp: 50 st 
varav 25 kvinnor och 25 män 
 
Datainsamling: 
Diabetesutbildning med tre 
sessioner. Enkät, HbA1c, FPG, 
PPG, uringlukos, kolesterol, 
triglycerider, HDL, LDL och P-
glukos. 
 
Analys: Chi2 test. 
 
 

Styrkor: 
Tydliga 
inklusions- 
och 
exklusionskri
terier. Bra 
datainsamlin
g. 
 
Svagheter: 
Urvalsförfara
nde. 
 
 

Intervention: Utbildning i tre sessioner, en på sjukhus och två i hemmet. En 
broschyr gavs innan som innehöll information om diabetes och hur metabol 
kontroll fås, så som kost, fysisk aktivitet, att mäta blodsocker och uringlukos. 
Miljön där utbildningen ägde rum skulle vara fri från störningsmoment, 
upplyst och bekvämt. En anhörig skulle närvara. Innehållet i utbildningen var 
diabetes, kost, fysisk aktivitet, läkemedelshantering, mäta blodsocker och 
uringlukos. Informationen gavs skriftligt, muntligt och via frågeformulär. 
Interventionen innehöll också hembesök 1 inkluderade utbildning, hembesök 
2 var mer en utvärdering av patientens tillstånd. Anhöriga var inkluderade i 
hembesöken. 
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Nesari, 
M., Zakerimogha
dam, M., Rajab, 
A., Bassampour, 
S., 
& Faghihzadeh, 
S. (2010). Effect 
of telephone 
adherence to a 
diabetes 
therapeutic 
regimen. Japan 
journal of 
nursing science, 
7(2), 121-128. 
doi: 
10.1111/j.1742-
7924.2010.0014
6 
 
Iran 

Syftet var att 
bestämma om 
en 
sjuksköterske
ledd 
telefonuppfölj
ningsservice 
kunde 
förbättra 
graden av 
anslutning till 
en terapeutisk 
diabeteskost 
för patienter 
med diabetes 
typ 2. 

Randomiserad kontrollerad studie 
 
Inklusionskriterier: Tillgång till telefon, < 65 år 
gamla, HbA1c>7%, vara stabila i sitt medicinska 
tillstånd förutom blodsocker, inge hörsel- eller 
talsvårigheter och diabetes typ 2. 
  
Exklusionskriterier: Sjukhusvistelse under 
studien, mental sjukdom, 
ketoacidos/diabeteskoma, byta till 
insulinbehandling. 
 
Urvalsförfarande: Enkel randomisering. 
Urval: 61 st 
Bortfall: 1 
Slutlig studiegrupp: 17 män och 43 kvinnor, 
medelålder 51,9 år. 
 
Datainsamling: Telefonsamtal, frågor om fysisk 
aktivitet, kost, fotvård och p-glukoskontroll, enkät 
med likertskala för att mäta psykiskt mående. 
 
Analys: Pearson’s, chi2 test och paired t-test. 
 

 

Styrkor: Endast ett bortfall. 
 
Tydliga inklusion- och 
exklusionskriterier. 
 
Väl utförd studie. 
 
Svagheter: Dubbelt så många kvinnor 
som män. 

 
 

Intervention: Diabetesutbildning i tre 
dagar som handlade om risker för 
diabeteskomplikationer, egenvård 
gällande kost, fysisk aktivitet, fotvård, 
läkemedelshantering, 
hypoglykemihantering och hur 
blodglukos tas. Telefonuppföljning 
gjordes där ovanstående faktorer togs 
upp och patientens frågor besvarades. 
Samtalen kunde vara i 20 min. Om 
patienten misskötte sitt blodsocker 
försökte orsaken hittas. 
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Partiprajak, 

S., Hanucharurnkul, 

S., Piaseu, N.,  Brooten, 

D.; & Nityasuddhi, D. 

(2011). Outcome of an 

advanced practice nurse led 

type 2 diabetes support 

group. Pacific Rim 

International journal of 

nursing, 15(4), 288-304. 

Från 

https://www.google.se/searc

h?hl=sv&q=Partiprajak,%20

Suphamas%C2%A0Outcom

es%20of%20an%20advance

d%20practice%20nurse-

led%20type-

2%20diabetes%20support%

20group.%C2%A0Pacific%

20Rim%20international%20

journal%20of%20nursing%

20research%C2%A0&gws_

rd=ssl 

 

Thailand 

A ) Syftet var 

att jämföra 

skillnaderna i 

resultatet av 

diabetesvård 

mellan 

patienter med 

DMT2 som 

deltog i en 

advancerad 

sjuksköterskel

edd 

supportgrupp 

och patienter 

som inte 

deltog. 

B) Syftet var 

att utvärdera 

processen av 

det avancerade 

sjuksköterskea

rbetet 

Mixed Method 

 

Inklusionkriterier: Tala thailändska, 

diabetes melltius typ 2, besökt mottagning 

mer än 2ggr senaste året och fått 

diabetesutbildning om självvård. 

 

Urvalsmetod: Bekvämlighetsurval.  

 

Urval: 100 deltagare. Bortfall framkommer 

ej. 

 

Slutlig studiegrupp: 100st deltagare, 70st 

kvinnor & 30st män. 

 

Datainsamlingsmetod: enkät med 

likertskala, semistrukturerad intervju, 

observationer, BMI, blodtryck, A1c, 

kolestrol, triglycerider, HDL, LDL, och 

sjukhusvistelser. 

 

Analysmetod: deskriptiv analys, Chi-

square , Fisher’s exact test, MANOVA, t-

test och Mann-Whitney U-test. 

 

 

Styrkor: 
Flera 

kliniker 

deltog i 

studien. 

 

Inklusionskri

terier väl 

beskrivet. 

 

Enkäter som 

användes var 

väl 

beskrivna. 

 

Svagheter: 
Bortfall 

framkommer 

ej.  

 

Bara en 

sjukskötersk

a som höll i 

sessionerna.  

 

Interventionsgruppen träffades tillsammans med 

specialistsjuksköterskan för att dela erfarenheter med varandra 

och inhämta mer kunskap om sjukdomen, egenvård och 

livskvalité. 

 

Sjuksköterskan mätte BMI, vikt, midjemått och blodtryck hos 

patienterna samt postprandialt P-glukos under mötena. 

 

Under mötena utfördes fysisk aktivitet med hjälp av 

gummiband som fokuserade på flexibilitet i lederna och 

muskelstyrka. 

 

Utbildningen fokuserade på patienternas behov av 

diabetesvård. SSK tog upp saker som hon observerat hos 

patienterna och gav var och en individanpassad information. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.se/search?hl=sv&q=Partiprajak,%20Suphamas%25C2%25A0Outcomes%20of%20an%20advanced%20practice%20nurse-led%20type-2%20diabetes%20support%20group.%25C2%25A0Pacific%20Rim%20international%20journal%20of%20nursing%20research%25C2%25A0&gws_rd=ssl
https://www.google.se/search?hl=sv&q=Partiprajak,%20Suphamas%25C2%25A0Outcomes%20of%20an%20advanced%20practice%20nurse-led%20type-2%20diabetes%20support%20group.%25C2%25A0Pacific%20Rim%20international%20journal%20of%20nursing%20research%25C2%25A0&gws_rd=ssl
https://www.google.se/search?hl=sv&q=Partiprajak,%20Suphamas%25C2%25A0Outcomes%20of%20an%20advanced%20practice%20nurse-led%20type-2%20diabetes%20support%20group.%25C2%25A0Pacific%20Rim%20international%20journal%20of%20nursing%20research%25C2%25A0&gws_rd=ssl
https://www.google.se/search?hl=sv&q=Partiprajak,%20Suphamas%25C2%25A0Outcomes%20of%20an%20advanced%20practice%20nurse-led%20type-2%20diabetes%20support%20group.%25C2%25A0Pacific%20Rim%20international%20journal%20of%20nursing%20research%25C2%25A0&gws_rd=ssl
https://www.google.se/search?hl=sv&q=Partiprajak,%20Suphamas%25C2%25A0Outcomes%20of%20an%20advanced%20practice%20nurse-led%20type-2%20diabetes%20support%20group.%25C2%25A0Pacific%20Rim%20international%20journal%20of%20nursing%20research%25C2%25A0&gws_rd=ssl
https://www.google.se/search?hl=sv&q=Partiprajak,%20Suphamas%25C2%25A0Outcomes%20of%20an%20advanced%20practice%20nurse-led%20type-2%20diabetes%20support%20group.%25C2%25A0Pacific%20Rim%20international%20journal%20of%20nursing%20research%25C2%25A0&gws_rd=ssl
https://www.google.se/search?hl=sv&q=Partiprajak,%20Suphamas%25C2%25A0Outcomes%20of%20an%20advanced%20practice%20nurse-led%20type-2%20diabetes%20support%20group.%25C2%25A0Pacific%20Rim%20international%20journal%20of%20nursing%20research%25C2%25A0&gws_rd=ssl
https://www.google.se/search?hl=sv&q=Partiprajak,%20Suphamas%25C2%25A0Outcomes%20of%20an%20advanced%20practice%20nurse-led%20type-2%20diabetes%20support%20group.%25C2%25A0Pacific%20Rim%20international%20journal%20of%20nursing%20research%25C2%25A0&gws_rd=ssl
https://www.google.se/search?hl=sv&q=Partiprajak,%20Suphamas%25C2%25A0Outcomes%20of%20an%20advanced%20practice%20nurse-led%20type-2%20diabetes%20support%20group.%25C2%25A0Pacific%20Rim%20international%20journal%20of%20nursing%20research%25C2%25A0&gws_rd=ssl
https://www.google.se/search?hl=sv&q=Partiprajak,%20Suphamas%25C2%25A0Outcomes%20of%20an%20advanced%20practice%20nurse-led%20type-2%20diabetes%20support%20group.%25C2%25A0Pacific%20Rim%20international%20journal%20of%20nursing%20research%25C2%25A0&gws_rd=ssl
https://www.google.se/search?hl=sv&q=Partiprajak,%20Suphamas%25C2%25A0Outcomes%20of%20an%20advanced%20practice%20nurse-led%20type-2%20diabetes%20support%20group.%25C2%25A0Pacific%20Rim%20international%20journal%20of%20nursing%20research%25C2%25A0&gws_rd=ssl
https://www.google.se/search?hl=sv&q=Partiprajak,%20Suphamas%25C2%25A0Outcomes%20of%20an%20advanced%20practice%20nurse-led%20type-2%20diabetes%20support%20group.%25C2%25A0Pacific%20Rim%20international%20journal%20of%20nursing%20research%25C2%25A0&gws_rd=ssl
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Song, M., & Kim, 
S. (2007). Effect 
of diabetes 
outpatient 
intensive 
management 
program on 
glyceamic 
control for type 2 
diabetic patients. 
Journal of clinical 
nursing, 16(7), 
1367-1373. doi: 
10.1111/j.1365-
2702.2007.0180
0.x 
 
Sydkorea 

Syftet var att 
undersöka effekten 
av ett intensivt 
hanteringsprogram 
på glykemisk 
kontroll för 
diabetespatienter i 
primärvården 
under 12 veckor. 

Experimentiell studie 
 
Inklusionskriterier: Patienten skulle kunna 
kontrollera blodsockret själv, intag av orala 
hypoglykemiagenter, ha kunskap om 
målen, metoderna och tillvägagångssätten. 
 
Exklusionskriterier: HbA1c <7%, mental 
sjukdom, diabeteskomplikationer. 
 
Urvalsförfarande: bekvämlighetsurval 
Urval: 59 st 
Bortfall: 10 st 
Slutlig studiegrupp: 49 st varav 21 män och 
28 kvinnor, medelålder 51 och 49 år. 
 
Datainsamling: Mätvärden av p-glukos, 
intervju i telefon om kost, fysisk aktivitet, 
medicin m.m. 
 
Dataanalys: T-test, Chi2 test och fisher’s 
exact test. 
 
 

Styrkor: Tydliga 
inklusionskriterier och 
eklusionskriterier.  
 
Stort urval. 
 
Svagheter: 
Urvalsförfarandet. 
 
 
 

Intervention: Multidisciplinär 
diabetesutbildning, övervakning av 
komplikationer, telefonrådgivning under 12 
veckor. Utvärdering gjordes i grupp och 
individuellt. Teamet som höll i utbildningen var 
en endokrinolog, diabetessjuksköterska, 
familjeläkare, arbetsterapeut, dermatolog, 
psykolog, dietist, farmaceut, oftalmolog och 
fysioterapeut. Utbildningen handlade om en 
överblick av diabetes, komplikationer, 
självhantering (självreglering av blodsocker, 
hypoglykemi och sjukdagsvård), diabetes och 
fetma, fotvård, hudvård, psykologisk support, 
stresshantering, medicinsk kostrådgivning, 
OHA, utbildningen både visuell och audiell, 
fysisk aktivitet och att förbereda lämplig kost. 
Telefonuppföljning veckovis som innehöll 
fortsatt utbildning samt förstärkning av diet, 
fysisk aktivitet och rekommendationer 
angående medicinjustering. 
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Whittemore, R., Chase, 
S., Mandle, CL., & Roy C. 
(2001). The content, integrity 
and efficacy of a nurse 
coaching intervention in type 
2 diabetes. The diabetes 
educator, 27(6), 887-898. Från 
http://journals.sagepub.com.d
b.ub.oru.se/doi/pdf/10.1177/
014572170102700614 
 

USA 

Syfte var att 

systematiskt 

utvärdera 

innebörden av 

integritet i en 

coachande 

omvårdnadsåtgärd 

som gavs efter 

diabetesutbildning 

som fokuserade på 

diet, träning och 

livsstilsförändringar 

hos personer med 

diabetes typ 2. 

 

Kvalitativ metod med ett interpretivistiskt 

förhållningssätt. 

 

Inklusionskriterier: kvinnor som var 

postmenopausala, ingen uttalad 

medsjuklighet, diabetesutbildning inom de 

senaste två åren och 

diabetesbehandlingsrekommendationer 

 

Urvalsförfarande: bekvämlighetsurval. 

 

Urval: 8st deltagare. Bortfall: 1st.  

 

Slutlig studiegrupp: 7st kvinnliga deltagare 

och i medelåldern 61,78 år.  

 

Datainsamling: FPG, matvanor, daglig fysisk 

aktivtet, glukos albumin och vikt. 

 

Analysmetod: Intepretiv analys, Wilcoxcon 

signed rank test 

 

 

Styrkor: Väl beskrivna 

inklusionskriterier. 

 

Väl beskriven intervention. 

 

Redovisades väl var deltagarna 

var utvalda från. 

 

Väl redovisat resultat. 

 

Svagheter: Resultatet av kost 

och fysisk aktivitet redovisades 

från dagböcker, detta kan ge 

resultatbias pga. Deltagarna 

kunde ljugit. 

 

Empati användes för att försöka 

lindra oro och att patienterna 

skulle berätta om deras faktiska 

erfarenheter.  

Det motiverande samtalet kunde 

användas i syfte att identifiera 

bristande compliance till kostråd 

och fysisk aktivitet.  

Motiverande samtal utforskade 

personliga hinder och möjligheter 

för livsstilsförändringar samt 

”brainstormade” fram realistiska 

strategier för att främja 

livsstilsförändring.  
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