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Abstract 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk folksjukdom som har ökat globalt. Sjukdomen kan 

kontrolleras och behandlas genom omvårdnadsåtgärder som fokuserar på patienters nutrition 

och ätande. Sjuksköterskorna kan hjälpa patienterna att ändra sina levnadsvanor och livsstil i 

dagligt liv.  

Syfte: Syfte med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder med fokus på nutrition och 

ätande för patienter med diabetes typ 2. 

Metod: Metoden som användes var en deskriptiv litteraturstudie som genomfördes med 

systematisk sökning av litteratur.  

Resultat: Studiens resultat baseras på tre huvudkategorier som innefattar medverkan, 

information och undervisning samt stöd. Huvudkategorierna uppdelades i sju subkategorier: 

individanpassade vård, följsamhet, kost, fysisk aktivitet, instrumentellt stöd, motiverande 

samtal, kontakt och uppföljning. 

Slutsats: Sjuksköterskan bör använda omvårdnadsåtgärder utifrån personcentrerad vård, för 

att stödja patienten till en förbättrad kostvana som kan leda till en livsstilsförändring. 

Åtgärderna kan leda till stabilisering av blodsocker, förbättrad metabol kontroll och minskad 

risk för komplikationer. 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, kost, nutrition, omvårdnadsåtgärder, sjuksköterska
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1. Inledning 

Diabetes är en kronisk sjukdom som har ökat globalt under de senaste decennierna. Enligt 

World Health Organisation (WHO, 2016) ökar antalet personer med diagnosen diabetes typ 2. 

Ökningen beror till stor del på faktorer som övervikt, fetma och fysisk inaktivitet. Minst 85 

procent av alla patienter med diabetes typ 2 är överviktiga eller feta. Övervikten bidrar starkt 

till utvecklingen av insulinresistens och av fetmans följdsjukdomar är diabetes en av de 

viktigaste. Framförallt bukfetma, ökar risken att utveckla insulinresistens, som i sin tur kan 

leda till utveckling av diabetes typ 2. 

WHO har förutspått att till år 2025 kommer antalet personer med diagnosen diabetes att öka 

till cirka 300 miljoner. Enligt Diabetesförbundet fanns det i Sverige 2017 cirka 450 000 

personer med diabetes, där 90 procent hade diabetes typ 2.  

Enligt Socialstyrelsen (2011) är kostrådgivning central i all diabetesbehandling. Det innebär 

att bra matvanor hos patienter med diabetes kan leda till stabiliserat blodsocker, förbättrad 

metabol kontroll och minskad risk för komplikationer som sjukdomen medför, framför allt 

hjärt-kärlsjukdom. Enligt Mosand & Stubberud (2011) ska sjuksköterskan ha tillräcklig 

uppdaterad kunskap om diabetes för att tillgodose patientens grundläggande behov. Det är 

viktigt att patienten med diabetes får information, handledning och stöd för att öka sin 

kunskap om sjukdomen och få mer förståelse för kost och motion. Det förutsätter att 

sjuksköterskan inte bara koncentrerar sig på den medicinska behandlingen utan även på 

patientens livssituation. Utifrån det kan omvårdnadsåtgärder användas för att stödja patienten 

att uppnå diabetesbehandlingens mål. 

2. Bakgrund  

2.1 Definition av diabetes mellitus 

Diabetes mellitus är en endokrin sjukdom. Personer med diabetes mellitus har svårigheter att 

producera hormonet insulin, vilket reglerar blodsocker i kroppen. Sjukdomen uppstår 

antingen när bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin, samt när ingen 

insulinproduktion finns (WHO, 2016).  
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Diabetes finns i två former: typ 1-diabetes (tidigare barn- och ungdomsdiabetes eller 

insulinbehandlade) och typ 2-diabetes. Gemensamt vid alla former av diabetes är 

hyperglykemi eller högt blodsocker som är grunden för diagnostik och behandling av 

sjukdomen. Diagnosen diabetes ställs efter blodprov genom att mäta halten av socker i blodet 

(glukoshalten i blodplasma) exempelvis genom ett stick i fingret, vilket kallas för kapillärt 

blodprov eller plasmaglukos. Det visar blodsockervärdet vid provtagning. Om upprepning av 

faste-blodprovmätning visar p-glukosvärde över 7,0 mmol/L eller värden mer än 11,1 mmol/L 

två timmar efter glukosintag misstänks diabetes (SBU, 2010).  HbA1c (glukosylerat 

hemoglobin) blodprov är ett annat viktigt prov som kan visa hur blodsockerhalten har legat 

två till tre månader före provtagning. HbA1c kallas också för långtidssockerprov.   

2.1.1 Diabetes typ 2 och riskfaktorer   

Vid typ 2-diabetes utvecklas en form av insulinresistens. Det innebär att kroppen har ett 

ineffektivt sätt att använda insulin vilket leder till insulinbrist. Det medför att upptaget av 

glukos försämras i de vävnader som är insulinkänsliga och att alltför stor mängd glukos blir 

kvar i blodet (Ericson & Ericson, 2012). Studier av diabetes typ 2 har visat att sjukdomen 

utvecklas hos människor som har arvsanlag för sjukdomen men också att faktorer i livsstilen 

som övervikt, fetma, dålig kosthållning och brist på motion kan öka risken för att utveckla 

sjukdomen (Alvarsson et al., 2013).  

Risken att drabbas av diabetes typ 2 ökar som tidigare nämnts med övervikt men också med 

ålder. De två faktorerna kan leda till stigande blodsocker och förändring av blodfetter som 

låga HDL-kolesterolnivåer, höga triglycerider och proteiner. Det sker också förändringar i 

blodets trombocyter, vilket innebär att koagulationsförmåga påverkas av förändringen i 

blodfetter. (Alvarsson et al., 2013). 

2.1.2 Komplikationer och behandling av diabetes typ 2 

Högt blodsocker kan ge skador på nerver och små blodkärl. Det höga blodsockret kan leda till 

långsiktiga komplikationer som retinopati, nefropati, neuropati med risk för fotsår, hjärt-

kärlsjukdomar och sexuell dysfunktion (American Diabetes Association, 2010). 

Enligt International Diabetes Federation (2015a) kan behandlingen av diabetes typ 2 variera, 

och beroende på hur sjukdomen utvecklas indelas den i två grupper. Den ena är förändring av 
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levnadsvanor genom lämplig kost och regelbunden fysisk aktivitet som är grund för 

behandling. Den andra gruppen är en kombination av kost, fysisk aktivitet och läkemedel som 

hjälper kroppen att frisätta mer insulin eller utnyttja det insulin som finns i kroppen. En viktig 

del i sjuksköterskans yrkeskompetens är därför att ha kunskap om faktorer som påverkas i 

behandlingen samt undervisning och rådgivning för att undvika komplikationer och öka 

patientens medvetenhet om sjukdomen (Parry Strong, Lyon, Stern, Vavasour, & Milne, 2014). 

2.2 Levnadsvanor 

Faktorer som beskrivs ha en avgörande roll vid diabetes typ 2 är begränsad kunskap om 

hälsosam livsstil och dålig insikt om sitt beteende. Övervikt tillsammans med för lite fysisk 

aktivitet, rökning och ohälsosam kost beskrivs som viktiga bakomliggande faktorer i 

utveckling av diabetes (Kendall, Josse, Esfahani, & Jenkins, 2010). 

Eftersom diabetes påverkas av livsstil är sunda levnadsvanor nödvändigt. Enligt SBU:s studie 

(2010) ska livsstilsförändringar inrikta sig till framförallt kost, fysisk aktivitet och 

rökningsstopp. Det framkom också i samma studie att förändrade levnadsvanor kan ha en 

positiv påverkan på andra riskfaktorer för hälsan, som till exempel hjärt-kärlsjukdom och 

kroppsvikt. Att motionera och äta sundare mat kan till och med sänka blodsockervärdet och 

därmed förbättrar insulinkänsligheten.   

Enligt Quittenbaum (2013) är det viktigt att ha god kosthållning vid diabetes eftersom 

kroppen inte kan kompensera en stor mängd av socker på samma sätt som hos friska personer. 

Vid diabetes ska kosten vara lik normalkost, med reglerbundna och flera små måltider för att 

bibehålla jämnt blodsocker. Det är också viktigt att kostinnehållningen är gynnsamt för 

plasmaglukosregleringen. Fettintaget ska vara i balans med energibehovet på grund av att det 

kan finnas rubbningar i blodfetterna vilket kan leda till viktökning vid ett stort fettintag. 

Enligt American Diabetes Associations (ADA) rekommendationer borde en daglig 

konsumtion av alkohol begränsas och avstås vid andra sjukdomar som exempelvis 

leversjukdom, pankreatit, avancerad neuropati eller svår hypertriglyceridemi. Anledning till 

en begränsning av alkoholkonsumtionen vid diabetes är att alkoholen kan innehålla en stor 

mängd socker. Konsumtionen av alkoholen medför en ökning av blodsockret som i sin tur 

leder till en ökad risk för hyperglykemi (American Diabetes Association, 2008) 
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För att kunna hjälpa patienter med diabetes handlar det inte enbart om att förändra 

levnadsvanor utan att det kan vara en process som inkluderar andra åtgärder. Summan av de 

åtgärderna som görs för att hantera patientens sjukdom kallas omvårdnadsprocessen.  

2.3 Omvårdnadsprocessen 

Omvårdnadsprocessen definieras enligt Florin (2014) som en dynamisk, systematisk 

problemlösningsmodell. Modellen utgör en referensram för att metodiskt och målinriktat 

planera och genomföra en individuellt anpassad omvårdnad. Processen ses som en struktur 

som sjuksköterskor använder vid planering av patientens individuella behov och vid 

journalhantering. 

Processen består av fem steg. Första steget fokuserar på insamling av objektiv- och 

subjektivdata, som är relevant för diagnostisering av patientens hälsotillstånd. Utifrån det kan 

en basal planering av omvårdnadsåtgärder genomföras. Det andra steget är en 

omvårdnadsdiagnos, som avser bland annat en analys av patientens hälsosituation och en 

identifiering av patientens omvårdnadsbehov. Det behövs även en identifiering av resurser 

som eventuellt bör förstärkas. Tredje steget handlar om omvårdnadsmålsättning utifrån 

SMART- kriterier. De innebär att målet ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och 

tidsbestämt. Det två sista stegen är genomförande och utvärdering. I processen ingår också 

planering som utgår från patientens egna preferenser och evidensbaserad kunskap (Florin, 

Ehrenberg & Ehnfors, 2006). 

 Sjuksköterskan kan använda olika strukturer i dokumentation av omvårdnad, exempel North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA) som är ett sätt att ställa 

omvårdnadsdiagnos. NANDA används mest internationellt och VIPS- modellen används 

vanligtvis nationellt. 

2.4 VIPS modellen 

Vips är en struktur som sjuksköterskor kan använda som redskap för att dokumentera 

patientens omvårdnad. VIPS består av fyra hörnstenar, Välbefinnande, Integritet, Prevention 

och Säkerhet samt sökord. Enligt Morse, Bottorff & Hutchinson (1995) definieras 

välbefinnande som ett tillstånd av lättnad och lindrig av lidande. Integritet handlar om respekt 

för patientens personliga, fysiska och sociala integritet. Enligt Andersson (1994) innebär 
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respekt för patienten som person, att vara lyhörd för människors olikhet och sårbarhet. 

Prevention syftar på förebyggande av sjukdom, ohälsa och komplikationer. Säkerhet omfattar 

praktiska och tekniska handlingar för att patienten inte ska fara illa (Ehnfors & Ekstrand, 

2000). 

2.5 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård beskrivs som ett sätt att synliggöra hela personen. Att behandla 

patienten som en unik individ, istället för att fokusera på sjukdom. Genom att sjuksköterskan 

lyssnar och förstår patientens berättelse om sin situation skapas en relation mellan dem 

(Ekman & Norberg, 2013). Patientens delaktighet är en viktig faktor i personcentrerad vård 

där respekt och patientens autonomi utgör grunden i vårdplanen vilket gör patienten 

medskapare och partner i sin egen vård (Kitson, Marshall, Bassett, & Zeitz, 2013). I relation 

till patientens delaktighet kan också andra personer, till exempel patientens anhöriga, bli 

involverade (Ekman &Norberg, 2013). 

2.6 Sjuksköterskans pedagogiska förmåga 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor står det att sjuksköterskan ska ha 

förmåga att informera och undervisa patienten och närstående på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska ha förmåga att ge stöd och vägledning till patienten för att 

möjliggöra delaktighet i sin egen vård och behandling. Samtidigt ska sjuksköterskan kunna 

identifiera och förebygga hälsorisker samt bedöma patientens resurser och förmåga till 

egenvård. Vid diabetes kan sjuksköterskan informera om hur levnadssättet påverkar 

patientens sjukdom samt motivera till en förändring av livsstil. Sjuksköterskan ska försäkra 

sig om att patienten har förstått informationen genom en kontinuerlig utvärdering (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017) 

Enligt Socialstyrelsen (2017) ska patienter med diabetes erbjudas patientundervisning i 

egenvård, med målet att öka patientens kunskap i sjukdomshantering samt att öka kontroll av 

riskfaktorer för komplikationer som sjukdomen medför. Undervisning kan ges individuellt 

eller i grupp.  

Sjuksköterskans kommunikationsförmåga och förhållningssätt kan vara ett verktyg för att 

uppnå målet att ha kontroll över sjukdomen, ger patienten eget ansvar och god livskvalitet. 



6 

 

Zoffman, Harder, & Kirkevold (2008) beskrev en personcentrerad kommunikation som är 

utgångspunkt för att åstadkomma framgång i patientutbildning. Sådan kommunikation utgår 

från patientens perspektiv, synliggör konflikter och etablerar en god relation mellan patienten 

och sjuksköterskan där båda parter kan reflektera tillsammans.  

3. Problemformulering 

Diabetes är en kronisk folksjukdom med en snabb global ökning. Enligt WHO (2016) fanns 

422 miljoner vuxna människor med diabetes år 2014 jämför med 108 miljoner år 1980 vilket 

innebär att diabetes förekomst har fördubblats. I Sverige fanns 2017 cirka 450 000 människor 

med diabetes mellitus, där 90% har diabetes typ 2. Den ökande incidensen kan bero på 

bristande kunskap om levnadsvanor, framförallt kostens betydelse för patienter med diabetes 

typ 2. Grundläggande omvårdnadsåtgärder i sjuksköterskans uppgift är att alla patienter ska få 

information och undervisning om sin sjukdom. Det är viktig att omvårdnadsåtgärder i 

omvårdnadsprocessen är ett stöd i planeringen av både innehåll och utförande med syfte att 

möjliggöra ett stabilt blodsockervärde samt minska risk för komplikationer. Det är 

sjuksköterskan som ansvarar för att identifiera patientens behov och utföra åtgärder utifrån 

personcentrerad vård. Studien beskriver olika tillvägagångssätt för att optimalt planera 

individuella omvårdnadsåtgärder med fokus på nutrition och ätande som stöd för patienten 

med diabetes typ 2. 

4. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder med fokus på nutrition och ätande för 

patienter med diabetes typ 2. 

5. Metod 

5.1 Design 

Studien genomfördes som en deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning. En 

systematisk sökning genomfördes enligt Kristensson (2014) för sammananställning av 

tidigare vetenskapliga studier inom området omvårdnadsvetenskap.  
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5.2 Sökstrategier 

Sökning genomfördes systematiskt i databaserna CINAHL plus with fulltext och Medline. 

Databaserna valdes då de innehåller relevanta artiklar inom området omvårdnadsvetenskap. 

Nyckelorden identifierades utifrån syftet och översattes till engelska med hjälp av Svensk 

MeSH (Medical SubjectHeadings) som är en webbplats för att söka relevanta vetenskapliga 

artiklar. De använda sökorden var ”diabetes mellitus type 2”, ”nursing interventions”, 

”nutrition” och ”diet”.   

För att utöka sökning av artiklar användes Booleska sökoperatörerna AND och OR. Enligt 

Kristensson (2014), används AND för att kombinera två sökord med varandra medan OR 

används för att söka på närliggande begrepp som Nursing intervention, nursing process och 

nursing assessment. För att öka sökningens känslighet användes en kombination av OR med 

fritextsökning och ämnesord, vilket resulterade i flera artiklar. Fritextsökningen gjordes på 

”Diabetes type 2 nutrition nurse” (Bilaga 1). 

Sökningar i Cinahl  

Vid första sökningen i databas Cinahl användes Cinahl Headings för att få fram ämnesorden 

(MH "Nursing Interventions") OR (MH "Nursing Care+"), (MH "Diabetes Mellitus, Type 2"), 

(MH "Nutrition") OR (MH "Diet+") och sedan kombinerades de ämnesorden och 

fritextsökningen med hjälp av sökoperatörerna AND och OR. Den första sökningen gav 34 

träffar. Alla dessa 34 artiklars titlar studerades noggrant för att bedöma relevansen utifrån 

syftet. Endast arton var relevanta till det valda syftet. Efter genomläsning av artiklarnas 

abstract valdes åtta artiklar som studerades i full text. Tre av de kvarvarande artiklarna 

användes i resultatet.  

Andra sökningen med andra ämnesord gjordes i samma databas för att få en bredare sökning. 

De ämnesord från Cinahl Heading som kombinerades med fritextsökning var (MH "Diabetes 

Mellitus, Type 2") OR (MH "Nutritional and Metabolic Diseases+"), (MH "Nursing 

Interventions") OR (MH "Nursing Assessment") OR (MH "Nursing Process+"), (MH 

"Nutrition Education") OR (MH "Health Education+"). Dessa ord kombinerades med AND 

och fritextsökning. Sökningen gav 42 träffar. Tjugo artiklars abstract studerades, och av dessa 

lästes tio artiklar i sin helhet sedan används tre stycken av dessa i resultatet. Artiklar på 
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engelska, peer-reviewed och artiklar publicerade år 2007 - 2017 var begränsningar som 

användes i sökningen. (Bilaga 1). 

Sökning i Medline 

För sökning i databas Medline användes MeSH-termer för att få fram ämnesord (MH 

"Nursing Care+") OR nursing assessment OR nursing intervention, ((MH "Nutrition 

Therapy+") OR (MM "Nutrition Assessment")) OR dietary, (MH "Diabetes Mellitus, Type 

2+"). Dessa ämnesord kombinerades först med sökoperatören AND och sedan kombinerades 

med fritextsökning genom sökoperatören OR. Sökning i Medline gav 84 träffar där alla titlar 

lästes. Utifrån titlarna valdes och lästes sexton abstract, efter det steget lästes åtta hela artiklar. 

Utifrån de användes fyra artiklar i resultatet. Sökningen begränsades till vetenskapliga artiklar 

som var på engelska och publicerade mellan åren 2007–2017. (Bilaga 1). 

 5.3 Urval 

Studiens inklusionskriterier var omvårdnadsåtgärder med fokus på nutrition och ätande för 

vuxna patienter med diabetes typ 2. Studiens exklusionskriterier uteslöt alla artiklar där 

deltagarna var yngre än 18 år. Även annan form av diabetes exempelvis diabetes typ 1 eller 

graviditetsdiabetes exkluderades. 

Urvalsprocessen gjordes i tre stegar enligt Kristensson (2014).  

Urval 1: I det första steget i urvalsprocessen lästes sammanlagt 160 titlar, och de artiklar som 

hade relevanta titlar och överensstämde med litteraturstudiens syfte gick vidare till steg två. 

Urval 2: I steg två lästes sammanlagt 54 abstrakt som jämfördes med litteraturstudien syfte 

och inklusion- exklusionskriterierna för att kunna välja relevanta artiklar till nästa urval. 

Urval 3: I steg tre lästes 26 artiklarna i sin helhet enskild av båda författarna. Efter 

diskuterades artiklarna tills konsensus uppnåtts till tolv artiklar som var relevanta till 

litteraturstudiens syfte. De tolv rastande artiklarna genom gick sedan till kvalitetsgranskning. 

Efter värdering av studiens kvalitets inkluderades tio artiklar i litteraturstudien.  
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5.4 Granskning 

Vid granskning av de tolv artiklarna användes två granskningsmallar, från Statens Beredning 

för Medicinsk och Social Utvärderings (SBU, 2014). Granskning utfördes utifrån artiklarnas 

studiedesign det vill säga båda kvalitativ och kvantitativ studierna. De granskningsmallarna 

användes av författarna, först enskilt för att sedan kunna genomgå och diskuteras gemensamt 

om artiklarnas kvalitet. Under granskningen var fokus på artiklarnas syfte, urvalsgrupp samt 

metod. Två artiklar exkluderades från litteraturstudien då de hade låg kvaliteten och tio 

artiklar som bedömdes av god kvalitet användes i resultatet, vilka sammanställdes i en 

artikelmatris. (Bilaga 2). 

5.5 Bearbetning och dataanalys 

En deduktiv ansats användes för att bearbeta och sammanställa artiklarnas resultat. Deduktiv 

ansats innebär att data sorteras utifrån en modell eller teori. Inspirerades av Hsieh &Shannon 

(2005) identifierades resultatet utifrån VIPS-sökorden för att kunna svara litteraturstudiens 

syfte. Innehållsanalysen utfördes i olika steg. I första steget gjordes en genomläsning av tio 

artiklar som inkluderades i litteraturstudien av båda författarna. Sedan diskuterades och 

jämfördes de för att få en omfattande förståelse och på detta vis gick det att urskilja fynden 

från artiklarna. 

Resultat som svarade på litteraturstudiens syfte grupperades under valda sökord i VIPS-

modellen. Därefter gjordes en sammanställning av artiklarna i en artikelmatris med syfte att 

ha en överblick av innehållet i resultatet (Bilaga 2). Analysen utgick från de 

omvårdnadsåtgärder i VIPS-struktur som ansågs vara relevanta vid diabetes. Ibland uppstod 

tveksamheter om vilket sökord i VIPS som bäst stämde överens. Ett gemensamt beslut om 

vad som passade bäst gjordes. VIPS-sökord i omvårdnadsåtgärderna utgjorde arbetets 

kategorier med subkategorier av innehåll. Sökorden från VIPS- modellen var alltså en ledning 

när innehåll valdes från artiklarna till resultat. Huvudkategorierna och subkategorierna 

presenteras i tabell 1. 

5.6 Etiska överväganden 

Alla studier som berör människors privatliv måste genomgå en etisk prövning enligt etiska 

prövningslagen (SFS 2003:460). De studier som användes i litteraturstudien har genomgått 
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etisk prövning och blivit godkända av etisk kommittén, och hänsyn har tagit till deltagarnas 

integritet och autonomi. För att studien ska genomföras på ett etiskt sätt ska forskningen följa 

de fyra etiska principerna som är autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada- principen 

och rättviseprincipen (Kristensson, 2014). Deltagarna i studien hade fått information om 

samtycke tydligt både muntligt och skriftligt. De hade även deltagit helt frivilligt utan 

övertalning eller tvång och deltagarna kunde avsluta sitt deltagande när som helst utan 

konsekvenser. Allt resultat som besvarar syftet har presenterats utan påverkan av författarnas 

egna åsikter eller förförståelse. 

6.Resultat 

Litteraturstudiens resultat baseras på tio vetenskapliga artiklar, publicerade mellan 2007 och 

2017, varav åtta kvantitativa studier och två kvalitativa till att besvara syftet. Redovisning av 

resultatet presenteras i tre kategorier och sju subkategorier som baserade på 

omvårdnadsåtgärder för patienter med diabetes typ 2 för att få en förbättring kosthållning. 

Dessa tre huvudkategorier benämns som: medverkan, information och undervisning samt 

stöd. Subkategorier baserade på de artiklarna innehöll utifrån de omvårdnadsåtgärderna.      

(Tabell 1). 

Tabell 1:  Översikt över litteraturstudien resultat med huvud-och subkategori av 

omvårdnadsåtgärder vid diabetes utifrån VIPS-modellen. (X=finns i studien) 

Huvudkategorier Medverkan   Information/undervisni
ng 

                 Stöd 

Subkategorier Individan

passad 
vård 

Följsamhe

t 

Kost Fysisk 

aktivitet 

Instrumen

tellt stöd 

Motiveran

de samtal 

Kontakt och 

uppföljning 

Andrews et al. 

(2011) 

 X X X  X  

Bowen et al. 

(2016) 

X  X     

Brehm et al. 

(2009) 

  X X    

Jayasuriya et al. 

(2016) 

 X X  

 
 

 X  

Kim & Song 

(2008) 

X X X  X   X 

Moriyama et al. 

(2009) 

X  X X 

 

 

 X  
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Negarandeh et al. 

(2013) 

    X 

 

 

  

Saslow et al. 

(2017) 

  X  X   

Torres, Santos, & 

Cordeiro. (2014) 

 X X X   X 

Whitehead et al. 

(2016) 

X X X  

 

 

  X 

6.1 Medverkan 

6.1.1 Individanpassad vård 

Studiernas resultat visade vikten av individ anpassad utbildning och information (Bowen et 

al., 2016; Kim & Song, 2008; Moriyama et al., 2009). Sjuksköterskor anpassade utbildning 

och information utifrån patienters behov och förmåga. Interventioner ledde till att patienter 

blev motiverade och kunde vara med och planera egenvård. Patienter visade förbättring av 

självförmåga när de fick möjligheten att ta eget ansvar i sin omvårdnad. Majoritet av 

deltagarna beskrev en ökad kunskap om färdigheter i diabeteshantering, och en ökad känsla 

av personligt ansvar (Bowen et al., 2016; Kim & Song, 2008; Moriyama et al., 2009). 

Deltagarna beskrev förändringar i sina aktiviteter och reflekterade över utmaningen i att 

initiera och upprätthålla förändringarna för att förbättra hanteringen av sjukdomen 

(Whitehead et al., 2016). 

 6.1.2 Följsamhet  

Patienters visade engagemang i beslutsfattning och målsättning om sina egna behandlingar. 

Sjuksköterskor uppmuntrade patienter att delta aktivt i egen vård genom att följa olika råd för 

att hantera diabetes (Whitehead et al., 2016; Jayasuriya et al., 2016). Brist på följsamhet av 

sjuksköterskans råd ledde till sämre behandlingsresultat. Patienter som inte kunde följa 

sjuksköterskans råd blev omotiverad att genomföra egenvård (Torres, Santos, & Cordeiro, 

2014). Sjuksköterskan hade en kontinuerlig kontakt med patienter i interventionsgrupp för att 

ge dem ytterligare råd när den kunde konstatera att dessa patienter inte kunde omsätta tidigare 

råd om till exempel kosthållning. Patienter som följde sjuksköterskans rekommendationer 

förbättrade både livskvalitet och blodglukos samt en viktminskning (Kim &Song, 2008; 

Andrews et al., 2011; Whitehead et al., 2016). 
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6.2 Information och undervisning 

6.2.1 Kost 

Den grundläggande kostrådgivning och utbildningen genomfördes av vårdpersonalen för att 

initiera behandling av diabetes typ 2, vårdpersonalen fokuserade på att förändra kostbeteendet 

direkt efter diagnosen av diabetes typ 2 genom utbildning och information om att förändra 

kost. Utbildningen ledde till en förbättring av glykemisk kontroll, viktminskning och ett 

minskat behov av användning av läkemedlen i interventionsgrupp (Andrews et al., 2011). 

Vårdpersonal ansåg att det var viktigt att informera och förklara för patienterna hur 

sjukdomen utvecklar sig. En ökad kunskap om sjukdomen ledde till en ökning följsamhet för 

deras behandling eftersom patienterna visste vad som hände i kroppen (Kim & Song, 2008; 

Torres, Santos, & Cordeiro, 2014; Whitehead et al., 2016). 

Effekten av sjuksköterskans undervisning och information om kost visade sänkt HbA1c, en 

minskning av midjemått, minskning av kroppsvikt och en förbättrad livskvalitet (Moriyama et 

al., 2009; Jayasuriya et al., 2016). Kost med lågt kolhydratinnehåll -och ketogeninnehåll i 

interventionsgruppen ledde till en stor sänkning av HbA1c, en minskning av kroppsvikt och 

nedgången av triglyceridsnivån. Sänkningen berodde på att deras kroppar använde sig av 

fettsyror som primär energikälla, i stället för kolhydrater som höjde glukosnivån i blodet i 

jämförelse med kontrollgruppen som följde kosten som rekommenderades av American 

Diabetes Associations (ADA) ”CreateYour Plate”. Förbättringar ökade patienters 

välbefinnande och minskade kroppssymtom som exempelvis huvudvärk (Saslow et al., 2017). 

Sjuksköterskan använde Tallriksmodell eller” Create Your Plate” modell som ett stöd för att 

exemplifiera fördelningen mellan olika livsmedel som innehåller proteiner, fett och 

kolhydrater i en portion. Det innebar att patienter kunde begränsa sitt kolhydratintag utan att 

de behövde läsa på livsmedelsetiketter eller beräkna kaloriinnehåll. Metoderna användes 

också som visuell metod för att undervisa måltidsplanering, när patienterna hade fått 

information om kolhydrathalten i vanliga livsmedel (Bowen et al., 2016; Saslow et al., 2017). 

Effekten av kost som innehöll hög halt av MUFA (enkelomättat fett) respektive hög halt CHO 

(karbohydrat) för patient med diabetes typ 2 visade en minskning av kroppsvikt, BMI, 

midjemått och kroppsfett i både grupperna. Däremot ökade HDL-kolesterolet och minskade 
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diastoliskt blodtrycket. Fastvärden för P-glukos och insulinkoncentration förbättrades med 

tiden (Brehm et al., 2009). 

6.2.2 Fysisk aktivitet 

Vårdpersonal stödde patienter att utföra fysisk aktivitet och uppmuntrade patienter till ökade 

aktivitetsnivån. Kombination av fysisk aktivitet med lämplig kost hade en positiv påverkan på 

livskvalitet, diastoliskt blodtryck, kolesterolnivå, midjemått och kroppsfett i 

interventionsgrupp där patienter fick kombinera exempelvis kostråd med fysisk aktivitet 

jämfört med patienter som följde bara kostråd. Värden på BMI och fastblodglukos påverkades 

hos många patienter i interventionsgruppen, och mer än ¾ fick förbättrad HbA1C. Många 

patienter var medvetna om behovet av fysisk aktivitet vid diabetessjukdom men samtidigt 

tyckte de att de av olika skäl saknade följsamhet till detta (Brehm et al., 2009; Torres, Santos, 

& Cordeiro, 2014; Moriyama et al., 2009; Andrews et al., 2011). 

6.3 Stöd 

6.3.1 Instrumentellt stöd 

Till överviktiga patienter med diabetes typ 2 skickades vårdpersonalens nya råd och 

rekommendationer genom att individuella mail och videosamtal för att informera och samtala 

om kost och beteendeförändring. Patienterna använde en webbsida för att rapportera sitt 

dagliga blodglukosvärde. Resultatet kunde följas av vårdpersonalen och utifrån deras senaste 

uppgifter fick patienterna råd och återkoppling om sjukdomstillståndet via mail eller 

videosamtal (Saslow et al.,2017; Kim & Song, 2008). Sjuksköterskan kunde använda sms, 

videosamtal eller telefon för att meddela patienterna om åtgärder som bedömdes vara 

lämpliga vid avvikelse. Sjuksköterskan kunde motivera patienterna att vara aktiva och 

fortsätta på samma sätt för att behålla sina blodsockervärden (Kim & Song, 2008). 

Två av de individuella pedagogiska åtgärderna var ” Pictorial image” och ” Teach-back” där 

vårdpersonalen gav information till patienter med diabetes typ 2 i två olika interventions 

grupper som hade brist på hälsokompetens och läskunnighet. Vid ”Pictorial image” 

pedagogisk åtgärd, vårdpersonalen gav information till patienten med hjälp av olika bilder för 

att skapa bättre förståelse om sjukdomen, kost och medicin. Och vid annan pedagogisk åtgärd 

”Teach -back” uppmuntrade sjuksköterskan patienten att återberätta vad de lär sig från 
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sjuksköterskans information. De både pedagogiska strategi resulterade i förbättring av 

kunskap om diabetes, diet och följsamhet till medicinsk behandling (Negarandeh, Mahmoodi, 

Noktehdan, Heshmat, & Shakibazadeh, 2013). 

6.3.2 Motiverande samtal 

Sjuksköterskan hade ofta individuella motivationssamtal i interventionsgruppen i direkt 

kontakt med patienten. Samtalen handlade ofta om kostrådgivning, fysisk aktivitet och om 

patientens egenförmåga till diabeteshantering. Efter motivationssamtal kunde patienterna själv 

ta ställning till sitt eget beteende och förändra sin kosthållning. Många patienter valde mat 

som innehöll lägre energi, fett och glykemiskt index (GI) vilket i sin tur ledde till förbättring 

av glykemisk kontroll, vikt minskning, minskat midjemått, användning av diabetesmedicin 

och minskad insulinresistens i jämförelse med patienter som fick vanlig vård (Andrews et al., 

2011). Motiverande samtal användes vid rådgivning om beteendeförändring. Det visade sig 

hjälpa patienter att utforska och tänka över sin situation för att lösa vissa problem och därmed 

kunna förändra sitt beteende. Direkt effekten av motiverande samtal om diabetes framkom 

inte, men samtalen var en viktig del i ”Diabetes Self-Management Education and Support” 

(DSME/S) (Jaynaasurya et al., 2015; Moriyama et al., 2009). 

6.3.3 Kontakt och uppföljning 

Via telefonsamtal, sms och email följdes överviktiga patienter med diabetes typ 2 upp, vilket 

hjälpte patienterna att rapportera egenvård och hur de lyckats hålla uppsatta mål. Utifrån 

informationen kunde sjuksköterskan senare göra medicinjusteringar och ha kontroll på 

patientens situation (Kim & Song, 2008; Whitehead et al., 2016). Hur patienten reagerade på 

diabetessjukdomen, hade en direkt verkan på egenvård. Det visades sig att uppföljning i 

patientens hemmamiljö var viktigt för att ge vägledning av egenvård samt stödja patienten för 

att skapa ett samspel mellan patienternas känslor och egenvårdsåtgärder (Torres, Santos, & 

Cordeiro, 2014). 

6.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att de omvårdnadsåtgärder enligt VIPS-modellen som kan användas för 

patienter med diabetes typ 2 med fokus på nutrition och ätande var medverkan, information, 

undervisning och stöd. Patientens medverkande var en viktig del som behövdes för att 
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patienter ska kunna ta eget ansvar och vara delaktiga i egenvård och som gav bättre 

behandlingsresultat. Informationens och undervisningens främsta syfte var att ge patienten 

kunskap om diabetes och komplikationer som sjukdomen medför. Samtidigt fick patienten 

kunskap om hälsosam kost och effekten av fysiska aktivitet som möjliggjorde förbättrad 

förståelse för livsstilsförändring. Stödet behövdes för att patienten skulle känna sig trygg och 

säker att kunna hantera diabetes. Sjuksköterskornas roll var viktig för att stödja patienten 

genom att skapa jämnvikt mellan krav och resurser för att klara av sin livssituation.    

7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning för att 

identifiera relevanta artiklar. En systematisk sökning av tidigare vetenskapliga studier inom 

omvårdnadsvetenskap var en lämplig metod då en fördel är att tidigare forskning inom ett 

visst område och beskriva ett aktuellt kliniskt problem redan är insamlat (Kristensson, 2014). 

För att få ett bredare vetenskapligt perspektiv i det valda ämnet valdes båda kvantitativa och 

kvalitativa artiklar (Kristensson, 2014). Studier med kvalitativa metoder visade patientens 

upplevelse av omvårdnadsåtgärder medan de kvantitativa studierna gav beskrivning och 

mätning av omvårdnadsåtgärder.  

Användning av inklusions- och exklusionskriterier i urvalet ger större chans för ett resultat 

som svarar mot syftet i litteraturstudien (Kristensson, 2014). Anledningen till att studier om 

barn har uteslutits i den aktuella litteraturstudien är att barn sällan har diabetes typ 2 och för 

de som har den diagnosen är det främst föräldrarnas ansvar (Wikblad, 2012). Fördelning av 

ålder och kön mellan deltagarna i litteraturen var ojämn, vilket var en svaghet för att kunna 

generalisera resultat (Forsberg & Wengström, 2016).  Styrkan i litteraturstudien var att de 

artiklar som användes var peer-reviewed och har publicerats inom de senaste fem till tio åren, 

vilket gav senaste aktuell forskning (Forsberg & Wengström, 2016).  

För att hitta relevanta artiklar till studien valdes databaserna CINAHL plus with full text och 

Medline. I båda databaserna finns artiklar som är relevanta inom området 

omvårdnadsvetenskap. En svaghet är att sökningar inte utfördes även i exempelvis 

databaserna Eric och AMED. Databasen Eric inkluderar omvårdnads undervisning. Eftersom 
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utbildning är fundamental för patienten med diabetes typ 2, och hade AMED kunnat ge 

ytterligare referenser utifrån exempelvis dietist. Användning av de databaserna hade kunnat 

öka trovärdigheten i litteraturstudiens resultat. För att utöka sökningen av artiklar användes 

”Booleska sökoperatörerna”, AND och OR. AND användes för att kombinera två sökord med 

varandra, vilket gjorde sökningen bredare, och OR för att söka på närliggande begrepp. 

Kombinationen av de båda ökade sökningens sensitivitet (Kristensson, 2014).   

Sökningens känslighet ökades ytterligare genom att använda en kombination av OR med 

fritextsökning och ämnesord, vilket resulterade i flera artiklar. Styrkan var att det gav en 

bredare sökning medan svagheten med fritextsökning var att det kan bidra till flera irrelevanta 

artiklar.  

Vid granskning av de tolv utvalda artiklarna och för att säkerhetsställa god kvalité, användes 

författarna av två olika SBU-granskningsmallar utifrån artiklarna studiedesign, vilket var 

utmanande. (SBU, 2014). Sammanlagt tio artiklarna som bedömdes har en medelhög eller hög 

kvalité inkluderades då i resultat medan de två andra som hade låg kvalité exkluderades. En 

svaghet är att de frågor i granskningsmallrana var lite svårt att uppfatta, även författarna har 

en begränsning kunskap och sakna erfarenhet av att bedöma kvalitet artiklarna, vilket 

påverkat på granskningsresultatet. För att stärka validiteten i litteraturstudien genomfördes en 

separat granskning av artiklarna av båda författarna för att sedan jämföra och diskutera de 

utvalda artiklarna gemensamt.  

Den deduktiva analysen gjorde det möjligt för författarna att presentera resultat utifrån de            

omvårdnadsåtgärder i VIPS-struktur som ansågs vara relevanta som åtgärder vid diabetes. 

Valet att använda deduktiv ansats vid analysen baserades på att omvårdnadsåtgärder ofta är 

universella. Styrkan var att många omvårdnadsåtgärder är bekanta för sjuksköterskor, medan 

svagheten kan vara att ett måste att följa strukturen. Under analys var det ibland svårigheter 

att bedöma var resultatet passade bäst. Exempelvis delar av stöd som också skulle kunna vara 

utbildning. Utbildning i resultatet fokuserar på hur utbildningen genomförs och stöd som vad 

utbildning kan vara. 

Artiklar som användes i denna litteraturstudie var från olika delar av världen med olika 

sjukvårdssystem, men visade liknande resultat. Detta gör denna studie mer trovärdig och 
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reliabel då de omvårdnadsåtgärderna enligt VIPS-modellen som är svensk modellen kan 

appliceras internationellt. 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva omvårdnadsåtgärder med fokus på nutrition och            

ätande för patienter med diabetes typ 2. Litteraturstudiens resultat visar att patientens            

medverkan, information och utbildning samt stöd kan vara grunden för att patienten ska             

kunna genomföra viktiga förändringar för att kunna hantera diabetessjukdom och 

komplikationer. De omvårdnadsåtgärderna anses vara en viktig del i omvårdnaden och för att 

ge ett bättre resultat kan de kombineras. 

Resultatet visar att patientens medverkan vid livsstilsförändring exempelvis kostförändring är 

betydelsefull. Delaktighet och medverkan i egenvården gör det möjligt för vårdpersonal att 

genomföra en diskussion med patienter om det som patienterna anser vara betydelsefullt i 

egenvård. Omvårdnadsåtgärder ska vara individuella med hänsyn till patienters preferenser, 

därför är det viktigt att vårdpersonal ska skapa förutsättning för att patienternas önskemål och 

åsikter respekteras. Tidigare forskning bekräftar att patienter blir mer motiverade när 

vårdpersonal uppmuntrar och stöder patienternas egna initiativ (Williams, Quill, Deci, & 

Ryan, 1991). Enligt etiska synsätt är det viktigt att främja och respektera patientens 

delaktighet och autonomi. Vårdpersonal kan identifiera patientens eget perspektiv och göra att 

information anpassas efter individuella behov.  

Tidigare präglades omvårdnad av ett auktoritärt förhållningssätt, där sjuksköterskor talade om 

vad patienter måste göra och att sjuksköterskor hade en stor förväntan om att patienter måste 

vara följsamma till behandlingen. Puent & Nicholas (2004) beskriver att endast få patienter 

följer angivna rekommendationer vilket gör det viktigt att sjuksköterskor använder olika 

förhållningssätt som sätter patienten i centrum och inbjuder patienter att delta i sin egen vård. 

Det kan handla om exempelvis patientcentrerad eller individanpassad vård och empowerment.  

Empowermentstrategin är konstruerad för att hjälpa patienter med kronisk sjukdom, som 

diabetes, för att välja personliga meningsfulla och realistiska mål. De personliga specifika 

målen är exempelvis relaterade till viktminskning, näringsintag och fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskans roll är att stödja patienter att ta kontroll och makt över sin situation (Funnell 
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& Anderson, 2003), samt att ge patienter möjligheter att formulera egna mål. Det finns många 

tips om målsättning och målsättningen ska vara individuell och anpassas till patientens behov. 

Det innebär att sjuksköterskan kan stödja patienten att sätta delmål genom att identifiera 

målen, begränsa tid för uppföljning exempelvis vid viktminskning. Målet ska vara enligt 

SMART kriterier i omvårdnadsprocessen utifrån Personcentrerad vård. En gemensam 

nämnare för att lyckas att nå målet är att målet är satt av patienten, på detta sätt känner 

patienten sig bekväm med sitt mål. 

Information och undervisning kombineras för att öka patientens kunskap och praktiska 

färdigheter för att lättare medverka i sin egenvård och behandling. En orsak kan vara att 

information och undervisning är fundamentala omvårdnadsåtgärder när det gäller kost och 

fysisk aktivitet för patienter med diabetes typ 2. Undervisning kan ske i grupp som möjliggör 

för patienten att uppleva och utbyta sina erfarenheter med varandra eller individuellt när 

individuell målsättning ska planeras. Det är av betydelse att information och undervisning 

kombineras och är anpassad efter patientens kunskap och behov för att öka patientens 

förståelse och färdigheter.  

Litteraturstudiens resultat visar att det finns olika undervisningsmetoder som sjuksköterskor 

kan använda till patienter med typ 2 diabetes. För patienter med kommunikationssvårigheter 

eller när sjuksköterskan möter personer med funktionsnedsättning kan bland annat 

mobiltelefon och internet användas som undervisningsstöd (Saslow et al., 2017; Kim & Song, 

2008). Resultaten att användning av telefon och internet som omvårdnadsåtgärd för patienten 

med diabetes typ 2 kan vara helt individuellts och beror på patienter personlighet och 

situationer. När patienterna får direkt återkoppling av sjuksköterskan på sitt blodsockervärde 

kan det ha en negativ effekt, patienten kan bli stressad och glömmer följa föreskriven diet.  

Den digitala tekniken som omvårdnadsåtgärd har utvecklats mycket och används också inom 

hälso-och sjukvård. Ett exempel är där patienter efter operation kan få kontakt och stöd under 

postoperativ återhämtning (Jaensson, Dahlberg, Eriksson, Grönlund, & Nilsson, 2015). 

Digital teknik kan vara ett gemensamt forum för patienter med diabetes där de kan dela 

kliniska erfarenheter och få stöd av både personal och andra patienter i samma situation. 

Sjuksköterskor användes Teach- back som en omvårdnadsåtgärd, för att säkerställa sig om de 

givna information är införstådd av patienter ( Negarandeh, Mahmoodi, Noktehdan, Heshmat, 
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& Shakibazadeh, 2013). Det finns studier som visar att information som ges till patienten allt 

för ofta glöms bort direkt eller missförstås. Enligt Kessels (2003) bör information ges delvis 

och avslutas med en värdering genom att be patienten att återberätta informationen med egna 

ord. Genom att patienterna får återberätta informationen, ser sjuksköterskan vad patienten har 

uppfattat och vad som behövs upprepas eller förtydligas. Det är också viktigt för 

sjuksköterskor att använda icke verbal kommunikation för att fånga upp det patienter ser, 

tänker och känner. Kroppsspråket kan avslöja om patienter missförstått något. Ytterligare kan 

användning av broschyrer eller bilder som gäller för varje steg av undervisningen som ett stöd 

för att förstärka patienters minne. 

Enligt Kessels (2003) fungerar Teach-back metoden också bra för patienter som är analfabeter 

och den kan också vara lämplig, speciellt för illitterata och patienter med 

koncentrationssvårigheter. Det metoden kan också kombineras med att använda bilder.  

För att patienterna ska lyckas förändra sina levnadsvanor är det viktigt att de får stöd av 

närstående. Det är viktigt att sjuksköterskor tillhandhåller familj och anhöriga med 

information och undervisning för att i sin tur kunna stödja patienten vid beteendeförändring 

gällande fysisk aktivitet och kosthållning. Underlättande faktorer vid förändring av kostvanor 

omnämns inte i studierna, men Tillotson & Smith (1996) beskriver betydelsen av socialt stöd 

för patienter med diabetes. De menar att kostvanor utformas under barnets uppväxt, och att 

patienter kan påverkas av familjen och närstående vid matinköp eller matlagning. Därför är 

det viktigt att sjuksköterskor i samråd med patienter inkluderar anhöriga i undervisning och 

information för att de i sin tur ska kunna stödja och uppmuntra patienter till förändringar. 

Efraimsson, Fossum, Ehrenberg, Larsson, & Klang (2012) menar för att locka fram patientens 

motivation behövs utbildning och träning i kommunikation. I litteraturstudies resultat 

användes motiverande samtal som redskap för kommunikation mellan sjuksköterskan och 

patienter, med syftet att informera och undervisa samt för att öka motivation till 

beteendeförändring. Genom motiverande samtal får patienter intresse till beteende förändring, 

vilket i sin tur leder till positiva resultat. Det finns också studier som har kombinerat 

motiverande samtal med andra metoder exempelvis kognitiva beteende terapi (KBT), vilket 

gav vissa mer positiva effekter hos patienter med diabetes typ 2 (Ismail, et al., 2010). Därför 

kan motiverande samtal användas som katalysator i omvårdnadsåtgärder för att med 

kommunikation kombinera olika metoder för beteendeförändring 
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I flera studiers resultat beskrivs att lågkolhydrat kost med grönsaker, fettsnål, vegetabiliska 

oljor och proteiner vara en viktig del av diabetes hanteringen, där energiintaget ska vara i 

balans med aktivitet. En kost med rätt balanserad mängd kolhydrater, fett och protein 

tillsammans med fiber har varit ett nästan universellt recept för personer med eller med risk 

för diabetes typ 2. För många patienter är det svårt att ha koll på kolhydratintag och att läsa 

innehållsförteckningarna. De patienterna kan få stöd av att äta enligt tallriksmodellen som är 

en lämplig metod speciellt för de som rör sig mindre.  

Kombination av kost och motion är en viktig del i diabetesbehandling. En tidigare studie 

gjord av Umpierre et al. (2011) visar att kost kombinerad med strukturerad fysisk aktivitet 

som består av aerob eller motståndsträning i 150 minuter per vecka sänkte HbA1c och med 

tiden god glukoskontroll med positiv påverkan vid diabetes typ 2. Studien bekräftar också att 

fysisk aktivitet påverkar andra riskfaktorer som högt BMI, vikt och midjemått och ökning av 

livskvalitet. En antagande kan vara att de deltagarna i studierna tyckte att det saknades 

följsamhet till fysisk aktivitet är viktigt att sjuksköterskan kan skriva det fysisk aktivitet på 

recept till patienter med diabetes typ 2.  

Förändringar i fysisk aktivitet och kost kan bero på resultat av miljö- och 

samhällsförändringar i utveckling, samt brist på samhällets stöd. Utvecklingen i samhället 

medför att människan blir mer fysisk inaktiv på grund av mer stillasittande arbeten, 

användning av bekvämare transportmedel som buss, bil och på grund av den ökade 

urbaniseringen (WHO, 2016). Detta ökar risk för fetma och övervikt som i sin tur kan leda till 

en ökad risk för diabetes. I WHO:s rapport (2016) står det att en kombination av finanspolitik, 

lagstiftning, förändringar i miljön och ökad medvetenhet om hälsorisker fungerar bäst för att 

främja hälsosammare dieter och fysisk aktivitet. Det framkommer i samma rapport att det 

råder brist på motivation hos kvinnor till fysisk aktivitet. Därför är det extra viktigt att 

sjuksköterskan hjälper patienten genom motivering och stöttning till förändring via bland 

annat hälsofrämjande samtal, tips och rådgivning samt hjälpa patienten med uppföljning 

(Antonsson, 2017). 

Enligt WHO’S rapport (2016) orsakar diabetessjukdomen och dess komplikationer ekonomisk 

förlust för patienter och deras familjer samt för samhället. Den ekonomiska belastningen är 

förenade med produktivitetsförlust, för tidig dödlighet vilket kan ha negativa inverkan på 

nationens BNP.  
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Risken för diabetes typ 2 ökar med stigande ålder. Diabetes har ett starkt samband med hjärt- 

och kärlsjukdomar vilket kan medföra tidig dödlighet (Mathew, Gucciardi, De Melo, & 

Barata, 2012). Samma litteratur visar också att det finns skillnader på sjuklighet mellan män 

och kvinnor beroende på hur män och kvinnor upplever och hanterar diabetes, särskilt i deras 

övertygelser, attityder, rädslor och oro över sjukdomen. Exempelvis kan det vara svårt för 

kvinnor att sätta sig själva och sin egen hälsa i centrum när de samtidigt är mödrar i familjen. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan ska vara medveten om att sjukdomen kan medföra 

identitets- och värderingsförändring. Då sjuksköterskor stödjer patienter genom att lyfta fram 

patientens eget perspektiv och integration av sjukdom i dagligt liv.   

I ett multikulturellt land som Sverige står sjuksköterskan inför en stor utmaning när det gäller 

undervisning och information för patienter från andra länder med diabetes. Enligt nationella 

riktlinjerna för diabetesvård (2017) har patienter rätt till undervisning i egenvård och att 

hänsyn ska tas för patientens behov med annan kulturell bakgrund. Varje sjuksköterskas 

förhållningssätt är viktigt för att kommunicera med de patienterna på adekvat sätt. Enligt 

Khan & Mian (2010) behöver sjuksköterskan kulturanpassat utbildningsmaterial för att stödja 

patienter i omvårdnad, det är då viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till patientens 

utbildningsnivå, bakgrund och socioekonomiska faktorer. 

8. Slutsats 

Diabetes är en kronisk folksjukdom som ökar globalt vilket gör att det behövs olika 

omvårdnadsåtgärder för att hjälpa patienter med diabetes. Sjuksköterskan kan använda de 

omvårdnadsåtgärder som belyste i litteraturstudien för att stödja patienten att förbättra sina 

kostvanor. De åtgärderna kan också leda till stora framsteg i patienternas livsstilsförändring. 

Sjuksköterskan kan genom att ständigt uppdatera kunskap om diabetessjukdomen, använda 

omvårdnadsåtgärder för att främja hälsa och livskvalitet samt förbygga komplikationer. 

Åtgärderna som presenteras i litteraturstudien fokuserade på anpassad hälsosam kost och 

livsstilsförändring för patienter med diabetes typ 2. De åtgärderna kan leda till stabilisering av 

blodsocker, förbättrad metabol kontroll och minskad risk för komplikationer, framförallt 

hjärta- och kärlsjukdomar. Det är också viktigt att samhället gör förbyggande insatser och 

därmed ökar människors livskvalitet och välbefinnande. Det är av stor betydelse att samhället 

erbjuder bra vård men det är också viktigt att patienten samarbetar och tar ansvar för sitt eget 

liv.  
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8.1 Klinisk nytta 

Eftersom diabetes är kronisk sjukdom som medför olika komplikationer och att dödligheten i 

diabetes ökar desto längre patienten har sjukdomen, omvårdnadsåtgärder i den här 

litteraturstudien kan implementeras inom verksamhet genom att sjuksköterskor exempelvis 

använder motiverande samtal för att informera, undervisa och motivera patienter till beteende 

förändring. Sjuksköterskor kan rekommendera mer fysisk aktivitet exempelvis på recept och 

följa upp hur det går för patienter. Eftersom information har stor betydelse bör också 

sjuksköterskor ser till att informationer ska vara lättillgängliga i olika språken och även i 

bilder vilket underlättar för de patienterna som inte kan svenska språket eller de som har 

lässvårighet. 

8.2 Forskningsimplikationer  

Vidare forskning behövs för att upptäcka nya adekvata metoder för att förstärka patientens 

ansvar i sin egenvård och underlätta för sjuksköterskan genomförande av 

omvårdnadsåtgärder. Det behövs mera forskning kring förbyggande insats med syfte att 

minska uppkomst av diabetes typ 2 framför allt för personen som är risksonen för att drabbas 

av diabetes, vilket gynnar för sjukvården genom att spara kostnaden av läkemedel och 

hjälpmedel vid sjukdomen.  

Eftersom diabetes har starkt band med hjärt-och kärlsjukdomar vidare forskning skulle vara 

en fördel för hjärt-och kärlsjukvården.   
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Bilaga 1 

Sökmatrisk – CINAHL (2017-11-07, KL :9:10) 

Databas 

CINAHL 

Sökord med 

begränsningar 

Resultat  

Antal 

träffar 

Urval 1 

 Lästa 

titlar 

Urval 2 

 Lästa 

abstract 

Urval 3  

Läst hela 

artiklar 

Utvalda 

artiklar efter 

granskning 

S1 diabetes type 2 nutrition 

nurse (frisökning) 

Limiters - Peer 

Reviewed; English 

Language; Published 

Date: 20070101-

20171231  

42     

S2 (MH "Nursing 

Interventions") OR (MH 

"Nursing Care+") 

Limiters - Peer 

Reviewed; English 

Language; Published 

Date: 20070101-

20171231  

79,093     

S3 (MH "Diabetes Mellitus, 

Type 2") 

Limiters - Peer 

Reviewed; English 

Language; Published 

Date: 20070101-

20171231  

29,832     

S4 (MH "Nutrition") OR 

(MH "Diet+") 

Limiters - Peer 

Reviewed; English 

Language; Published 

Date: 20070101-

20171231  

51,698     

S5 S2 AND S3 AND S4 

Limiters - Peer 

Reviewed; English 

Language; Published 

Date: 20070101-

20171231  

34     

S6 (S2 AND S3 AND S4) 

AND (S1 OR S5) 

Limiters - Peer 

Reviewed; English 

Language; Published 

Date: 20070101-

20171231  

34 34 18  8  3 
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Andra sökning- CINHAL (207-11-08, Kl:13:39) 

Databas 

CINAHL 

Sökord med 

begränsningar 

Resultat  

Antal 

träffar 

Urval 1 

 Lästa 

titlar 

Urval 2 

 Lästa 

abstract 

Urval 3  

Läst hela 

artiklar 

Utvalda 

artiklar efter 

granskning 

S1 

(MH "Diabetes Mellitus, 

Type 2") OR (MH 

"Nutritional and Metabolic 

Diseases+") 

Limiters - Peer Reviewed; 

English Language; 

Published Date: 20070101-

20171231  179,183 

    

S2 

(MH "Nursing 

Interventions") OR (MH 

"Nursing Assessment") OR 

(MH "Nursing Process+") 

Limiters - Peer Reviewed; 

English Language; 

Published Date: 20070101-

20171231  10,344 

    

S3 

(MH "Nutrition Education") 

OR (MH "Health 

Education+") 

Limiters - Peer Reviewed; 

English Language; 

Published Date: 20070101-

20171231  44,413 

    

S4 

S1AND S2 AND S3 

Limiters - Peer Reviewed; 

English Language; 

Published Date: 20070101-

20171231  

155     

S5 diabetes type 2 nutrition 

nurse (fri sökning) 

Limiters - Peer Reviewed; 

English Language; 

Published Date: 20070101-

20171231  

42     

S6 S5 AND (S4 OR S5) 

Limiters - Peer Reviewed; 

English Language; 

Published Date: 20070101-

20171231  

42 42 20 10  3  
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Sökmatrisk-Medline (2017-11-07 Kl: 14:54) 

Databas 

Medline 

Sökord med 

begränsningar 

Resultat  

Antal 

träffar 

Urval 1 

 Lästa 

titlar 

Urval 2 

 Lästa 

abstract 

Urval 3  

Läst hela 

artiklar 

Utvalda artiklar 

efter granskning 

S1 

diabetes type 2 nutrition 

nurse (fri sökning) 

Limiters - English 

Language; Published 

Date: 20070101-

20171231  25 

    

S2 

(MH "Nursing Care+") 

OR nursing assessment 

OR nursing intervention 

Limiters - English 

Language; Published 

Date: 20070101-

20171231  69,448 

    

S3 

((MH "Nutrition 

Therapy+") OR (MM 

"Nutrition Assessment")) 

OR dietary 

Limiters - English 

Language; Published 

Date: 20070101-

20171231  160,589 

    

S4 

(MH "Diabetes Mellitus, 

Type 2+")  

Limiters - English 

Language; Published 

Date: 20070101-

20171231  60,562 

    

S5 

((MH "Diabetes Mellitus, 

Type 2+")) AND (S2 

AND S3 AND S4) 

Limiters - English 

Language; Published 

Date: 20070101-

20171231  60 

    

S6 S1 OR S5 

Limiters - English 

Language; Published 

Date: 20070101-

20171231  

84 84 16 8  4  
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Artikelmatris (Bilaga2)                                                                                                           1(10)                                                                                                                                                                 

Författare, titel 

artikel, tidskrift, Land 

syfte Metod och design Värdering Resultat 

Andrews, R., Cooper, 

A., Montgomery, A., 

Norcross, A., Peters, 

T., Sharp, D., … 

Dayan, C. (2011). 

Diet or diet plus 

physical activity 

versus usual care in 

patients with newly 

diagnosed type 2 

diabetes: The Early 

ACTID randomised 

controlled trial. The 

Lancet, 378(9786), 

129–139. 

doi:10.1016/S0140-

6736(11)60442-X 

UK 

Att undersöka 

effekterna av kost 
och fysisk aktivitet 

på blodtryck och 

glukoskoncentration 
hos patienter med 

nydebuterad 
diabetes typ2  

Design: RCT 

Inklusionskriterier: 

Person med diabetes typ 2 som diagnostiserades fem till 

åtta månader tidigare. Ålder mellan 30–80 år. 

Exklusionskriterier: Patienter äldre än 80 år, HbA 1c-
koncentration större än 10%, högt blodtryck, högt 

kolesterolvärde, BMI lägre än 25 kg / m 2, oförmåga att 

göra fysisk aktivitet, graviditet eller planera att bli gravid. 

Datainsamling metod: i tre grupper:  

- kontrollgrupp (n=99) 

- intensiv dietintervention grupp(n=248) 

- Intensiv dietintervention plus fysisk aktivitet 

grupp(n=246) 

Kontroll av deltagarna vid respektive 6 respektive 12 

månader då mättes HbA1c koncentration och blodtryck.  

Urval:593 /bortfall :14 

Kvinna 171 personer/ Män 323 personer i intervention 

grupper. 

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Stort urval 

och bra beskrivning 

av datainsamling    

 

Svagheter: 

Otydligt bortfall 

beskrivning, flera 

män än kvinnor i 

alla grupper  

Studieresultat visade att efter 6 

månaders viktminskning och 

försämring av glykemisk i 

kontrollgruppen, men visade 

förbättring minskvärde i 

intensiva dietintervention 

grupp och intensiva 

dietintervention plus 

aktivitetsgrupp. Skillnader 

kvarstods i 12 månader som 

leder till mindre användning av 

diabetesmedicin. Förbättringar 

observerades också i 

kroppsvikt och insulinresistens 

mellan interventions- och 

kontrollgrupperna. Men 

blodtrycket var liknade i alla 

grupper.  

Studien visade att 

Livsstilsförändring snart efter 

diagnos kan förbättra resultatet 

hos patienter med diabetes typ 2. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60442-X
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60442-X
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                                                                                                                 2 (10)                                                     

Författare, titel artikel, 

tidskrift, Land 

syfte Metod och design Värdering Resultat 

Bowen,M.E., 

Cavanaugh,K.L., 

Wolffe,K., Davis, D., 

Gregory, R.P., Shintani, 

A., Eden, S., Wallston, 

K.& Elasy, T.(2016). The 

diabetes nutrition 

education study 

randomized controlled 

trial: A comparative 

effectiveness study of 

approaches to nutrition in 

diabetes self-management 

education. Patient 

Education and 

Counseling.99(8): 1368-

1376.doi:10,1016/jpec.201

6.03.017 

 Irland. 

Att jämföra effektiviteten 

av olika tillvägagångssätt 

för näringsundervisning i 

diabetes 

självhanteringsutbildning 

och stöd (DSME/S) 

 

design: RCT. 

Inklusionskriterier: Engelsktalande, vara 18–85 år typ 2-
diabetes. De som hade senast HbA1C på>7% 

(53mmol/mol), ingen diabetes eller näringsutbildning 

under senaste år. 

Exklusionskriterier: Patienter som räknade kolhydratintag 

eller använde en tallriksmodell, dem som använde 
flexibelt dosinsulin, dålig synskärpa, demens, psykos och 

livslängd <1år. 

Urval: 150/ Bortfall: 15 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval, där patienter från 

två olika kliniker rekryterades via patientflygblad eller 

direkt rekrytering. 

Slutligstudiegrupp: 135 som var mellan 47–62 år och 

53% var kvinnliga.  

Datainsamlingsmetod: Interventionsgrupp-DSME/S där 

mättes HbA1c värde och vikt.  

Kontrollgrupp-vanlig behandling vård. 

Analysmetod: Statistik analys. 

Studiestyrkor: Ett 

stort urval, en 

väldefinierad 

dataanalys  

Studiesvaghet: Att 
studien valde bara 

engelsktalande.  

Studieresultatet 

visade 

- HbA1c förbättring 

och viktminskning.  

- Patienterna kände 

sig nöjda till diabetes 

hantering med bättre 

självförmågan och 

följsamhet. 
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 3(10) 

Författare, titel artikel, 

tidskrift, Land 

syfte Metod och design Värdering Resultat 

Brehm, B., Lattin, B., 

Summer, S., Boback, J., 

Gilchrist, G., Jandacek, 

R. & D’Alession, D. 

(2009). 

On Year Comparison of 

a High Monounsturated 

Fat Diet with a High 

Carbohydrate Diet i Type 

2. Diabetes Care 

32(2):215–220 

doi:10.2337/dc08-0687 

USA. 

Att jämföra effekten av 

enkelomättat fet diet med 

hög kolhydrats diet på 

kroppsvikt och glykemisk 

kontroll hos män och 

kvinnor med typ 2 

diabetes.  

 Design: RCT 

Inklusionskriterier: BMI 27–40 

Ålder 30–75 år 

Stabil vikt under senaste 6 månader 

Diagnos typ 2 diabetes i minst sex månader. HbA1c 

på 6,5–9% 

Oral eller dietbehandling. 

Exklusionskriterier: Graviditet, somatiska 

sjukdom, användning av viktminsknings medel. 

Urval:124 /Bortfall:29 

Slutligstudiegrupp:95  

Mellan 37,9–74,9 år 

Datainsamlingsmetod: Intervention bestod av kost 

med enkelomättat fet, låga kolhydrater kombinerad 

med aktivitet samt koststöd, mättning av vikt, längd 

och HbA1c concentration.  

Analysmetod: Statistik analys. 

Styrkor: Ett stort 

urval. 

En bra beskrivning 

av bortfall och orsak 

till detta 

Studies svaghet: 

Stort urval. 

Det går inte att veta 

hur många män eller 

kvinnor som avslutat 

studien. 

Resultaten visade 

viktminskning av: BMI, 

midjemåttet, diastoliskt 

blodtryck och förbättrad 

fastglukos.    
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 4 (10) 

Författare, titel 

artikel, tidskrift, 

Land 

syfte Metod och 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 

randomized 
controlled trial. 

Primary Care 
Diabetes, 9(5), 338–

345.doi:10.1016/j.pc

d.2015.01.014 

SriLanka 

Syftet var att testa 

teorin om 

självhanteringen 

av diabetes typ 2 

utförd av 

utbildade 

sjuksköterskor 

skulle resultera i 

en signifikant 

klinisk förbättring 

av glykemisk 

kontroll.  

Design: RCT 

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserad inom senast 5 år, patient med typ 2 diabetes 
Mellitus baserat på faste plasmaglukos av 7mmol/l patienter som 

bor 10 km från kliniken i åldrar mellan 40 och 70 år. Patienter var 
frivilliga för randomisering och de fick antingen oral medicinering 

eller insulin 

Exklusionskriterier: 

Diabeteskomplikationer, graviditet, kardiovaskulära, allvarliga 

psykiska sjukdomar och cancerdiagnos under de senaste 5 åren.  

Urvalsförfarande Randomiserande  

Urval: 85 /Bortfall: 32 

Slutlig studiegrupp :53 personer  

 44 kvinnor och 9 män. genomsnitt ålder var 51,4 år. 

Datainsamlingsmetod:  Interventionen bestod av fyra sessioner 
och månatlig uppföljning i 6 månader. Biokemiska tester, och 

bedömningar av kost och fysisk aktivitet gjordes i syfte att minska 

energiintag i både interventionen och kontrollgruppen. 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Studie styrkor: Sort 

urval 

Väldefinierad 

inklussion och 

exlussionskriterier. 

En bra fördelning 

mellan grupper,  

Tydlig beskrivning 

av bortfall. 

Svaghet: Stort 

bortfall och för 

många kvinnliga 

patienter i urvalet 

Resultat visade: en 

minskning av HbA1c. 

En ökning av HDL-

kolesterol i båda 

grupperna. 

Minskning av LDL 

kolesterol i 

kontrollgrupp. 

En förbättring av 

livsstil genom fysisk 

aktivitet. 

En minskning av 

energiintag i båda 

grupperna. 

En ökande self-efficacy 

observerades i 

interventions gruppen. 

https://doi.org/10.1016/j.pcd.2015.01.014
https://doi.org/10.1016/j.pcd.2015.01.014
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     5 (10) 

Författare, titel artikel, 

tidskrift, Land 

syfte Metod och design Värdering Resultat 

Kim, H.-S., & Song, M.-S. 

(2008). Technological 

intervention for obese patients 

with type 2 diabetes. Applied 

Nursing Research, 21(2), 84–

89. 

Doi:10.1016/j.apnr.2007.01.007 

Syd Korea 

 Att utvärdera om en 

sjuksköterska insats 

med hjälp av 

kortmeddelandeservice 

(SMS, via 

mobiltelefoner) och 

Internet (via 

persondatorer) med 

syfte att förbättra 

nivåerna av 

plasmaglukos och 

serumlipider hos 

överviktiga patienter 

med typ 2-diabetes i 6 

månader. 

Design: RCT  
Inklusionskriterier:  Deltagare som kunde 

utföra kontroll av sin blodglukos och 

självmedicinering. De som hade egen 

mobiltelefon och datakunskap. 

Exklusionskriterier: Patienter som hade 

hjärtsvikt, leverdysfunktion eller patienter 

som hade insulinbehandling. 

Urval: 40 / bortfall: 6 
Datainsamling: Mätning av patienternas nivå 

av HbA1c, FPG, 2HPMG, TC, TG och HDLC 

i början av studien. Uppmättes igen 3 och 6 

månader senare. 

 Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: 

God beskrivning 

av både 

inklusionkriterier 

och 

exklusionskriterier 

intervention även 

bra 

urvalsförfarande 

svagheter:  

Deltagare kunde 

registrera 

osanning i data 

eller SMS. 

mesta kvinnor 

deltog i studie. 

Studie visade att en internetbaserad 

intervention av en sjuksköterska 

kunde minska påtaglig 

glykosylerat hemoglobin, fastande 

plasmaglukos, 2 timmars 

postmolekos och totalt kolesterol 

hos överviktiga patienter med typ 

2-diabetes mellitus i en 

randomiserad kontrollerad 

studie.  Patienterna i 

interventionsgruppen har oftare 

kontakt med sjuksköterskan (via 

Internet eller SMS) än i 

kontrollgruppen. Dessutom fick 

patienterna i interventionsgruppen 

råd enligt deras senaste uppgifter, 

vilket bekräftar deras nuvarande 

tillstånd. Dessa faktorer kan ha 

stimulerat och motiverat 

patienterna att kontrollera 

glukosnivåerna med engagemang. 
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                                                                                                                                                                                                                     6 (10) 

Författare, titel artikel, 

tidskrift, Land 

syfte Metod och design Värdering Resultat 

Moriyama, M. Nakano, 

M., Kuroe, Y., Nin, K., 

Niitani, M.& Nakaya, T. 

(2009). Efficacy of self-

management education 

program for people with 

type 2 diabetea: Results 

of 12-month trial. Japan 

Journal of Nursing 

Sciencce 

Do:10.1111/j.1742-

7924.2009.00120.x 

Japan.  

Att utveckla ett 12 

månader 

självhanterings 

utbildningsprogram 

för typ 2 diabetes 

baserad på ett 

tidigare sex 

månaders program, 

och undersökt dess 

effekter. 

Design: RCT 

Inklusionskriterier: Alla patienter med diabetes typ 2  

Exklusionskriterier:  Gravid, inte diagnostiserad med 
psykisk störning, depression, njursvikt, begränsad 

rörelse, blödningar, hjärtsjukdomar som krävde vila, 

diabetes gangrän, neuropati och akut infektion. 

Urvalsförfarande Randomiserad urval. 

Urval: 75/Bortfall: 10 
Slutlig grupp: 65 

genomsnitt ålder var 66,4 år 

Datainsamlingsmetod: vikt, bukomkrets, blodtryck, 

HbA1c och fastblodglukos mätes före intervention och 

varje månad under interventionsperiod. Triglycerider 
och kolesterol mättes innan intervention och var tredje 

månad under interventionsperiod.   

Analys: Statistik analys.  

Styrkor:  

Stort urval 

Inkluderade alla patienter i 

alla åldrar, kön. 

Studie svaghet:  

Stort bortfall, ojämn 

fördelning mellan grupper. 

Yngre patient i 

kontrollgrupp. 

Olikhet hos deltagare vid 

början.  

Studieresultat visade: 

förbättring av 

kroppsvikt, 

bukomkrets, HbA1c, 

diastoliskt blodtryck, 

Kost och 

självverkningsgrad, 

livskvalitet.  

Ökad kunskap om 

komplikationsförbygg

ande. 
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 7 (10)                                    

Författare, titel artikel, tidskrift, 

Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Negarandeh, R., Mahmoodi, H., 

Noktehdan, H., Heshmat, R., & 

Shakibazadeh, E. (2013). Teach 

back and pictorial image 

educational strategies on 

knowledge about diabetes and 

medication/dietary adherence 

among low health literate 

patients with type 2 diabetes. 

Primary Care Diabetes, 7(2), 

111–118. Doi: 

10.1016/j.pcd.2012.11.001 

 

Iran 
 

Att undersöka effekten 

av illustrerade bild och 

lära- tillbaka patienter 

strategier baserad på 

kunskap som tillägg till 

medicin och diet för 

patienter med typ 2-

diabetes som har låg 

hälsokunskap i Saqqez, 

Iran 

Design: RCT 

Inklusionskriterier: 

Patienter med typ 2-diabetes som hade låg läskunnighet,  

Ålder: 18 år, frånvaro av mentala, visuella och 

inlärningssvårigheter och inget tidigare deltagande i 

forskningsprojekt för diabetesutbildning 

Exklusionskriterier: Diagnostiserade för sjukdom inte 

mindre än 6 månad.  

Tidigare deltagare i diabetes utbildning. 

Urval :135pat /Bortfall:11 patienter 

Datainsamlingsmetod: Två intervention grupper och en 

kontrollgrupp som bestod av 

- lär tillbaka metodgrupp 

- bild kombinerad med information grupp 

- vanlig vårdgrupp 

Analysmetod: statistik analys 

Styrkor: Tydlig 

beskrivning av 

datainsamling och 

analys. 

Tydlig statistisk 

och tabeller 

Svagheter: 

Otydlig ålders 

beskrivning. 

Redan sex veckor 

efter intervention 

visade medelvärdet av 

poängen i kunskap, 

tillsammans med 

medicin och kost 

signifikanta skillnader 

mellan intervention 

grupper och 

kontrollgruppen. 

Båda pedagogiska 

strategier verkar vara 

effektivt för patienter 

med låg hälsokunskap. 
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 8 (10)                                                                                                                                                                                                                                                                               

Författare, titel artikel, 

tidskrift, Land 

syfte Metod och design Värdering Resultat 

Saslow, L.R., Mason, A. E., 

Kim, S., Goldman, V., Synder, 

R. P., Bayandorian, H., 

Daubenmier, J., Hecht, F.M.& 

Moskowit, J. (2017). An 

Online Intervention Comparing 

a very Low -Carbohydrate 

Ketogenic Diet and lifestyle 

Recommendations Versus a 

Plate Method Diet in 

Overweight Individuals with 

Type 2Diabetes: A 

Randomized Controlled Trial. 

Journal of Medical Internet 

Research 19(2): e36 

Doi:10.2196/jmr.5806 

USA. 

  

Var att avgöra om en 

online intervention 

baserad på våra tidigare 

rekommendationer eller 

dietprogram baserat på 

Amercan Diabets 

Assocations”create 

your Plate” diet skulle 

förbättra glykemiska 

kontroll och andra 

hälsoutfall bland 

övervikta personer med 

diabetes typ 2.  

 Design: RCT 

Inklusionskriterier: vara 18 år eller äldre, 

BMI >25, typ2 diabetes, HbA1c 6,5%- 9% 

vid baslinjen, tillgång till internet. 

Exklusionskriterier: patient som tar annan 

medicin än metaformin. 

Urval:25./ Bortfall: 7  

Slutlig studiegrupp: 18  

Urvalsförfarande: Slumpmässig 

randomiserad 

Datainsamling: mätning av HbA1c, vikt, 

LDL, HDL, och triglycerider nivå.  

Analysmetod: Statistik analys 

 

Studiestyrkor: En bra 

beskrivning av 

datainsamling, bra 

fördelning mellan 

grupper.  

Svaghet: Stort bortfall i 

kontrollgrupp. 46%, det 

går inte att identifiera 

deltagarnas ålder eller 

kön. 

Studieresultat visade följande 

förändringar i interventions 

grupp:  

minskning av: HbA1c, 

kroppsvikt, triglycerider. 

Förändringar av symtom från 

baslinje. 

-Ökad kost följsamhet. 
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 9 (10) 

Författare, titel artikel, 

tidskrift, Land 

syfte Metod och design Värderig Resultat 

Torres, H. de C., Santos, L. 

M. dos, & Cordeiro, P. M. C. 

de S. (2014). Home visit: an 

educational health strategy 

for self-care in diabetes. Acta 

Paulista de Enfermagem, 

27(1), 23–28. Doi: 

10.1590/1982-

0194201400006 

Brasilien 

Att förstå 

hembesök som en 

pedagogisk hälso-

sjukvårdsstrategi. 

Att orientera 

egenvårdsmetoder 

hos patienter med 

diabetes typ 2. 

Design:  

Kvalitativ studie 

Utförd i fyra grundläggande hälsovårdsenheter 

med ett diabetesutbildningsprogram. 

Inklusionskriterier:  

patienter med diabetes som inte har deltagit i 

programmet. 

Exklussionskriterier:  

patienter som har varit med programmet 

tidigare. 

 

Urval: 25     bortfall: o 

Datasamling:  Intervjuer, kartläggningsmaterial 

om kunskap, känslor och livsstilvanor i samband 

med diabetessjukdom och egenvård 

Analysmetod: Textanalys.  

 

Styrkor: Väl 

beskrivning av 

metod, 

inget bortfall. 

Svagheter: 

Patienter som 

deltog var mest 

kvinnor. 

Fyra huvudkategorier uppstod: 

känslor, kunskap om sjukdomen, 

följa måltidsplan och fysisk 

aktivitet, samt hinder för 

egenvård. 

Studiens resultat visade att 

hembesök är en viktig strategi 

för hälso- och 

sjukvårdsutbildning för att 

orientera patienter med diabetes 

typ 2 inom egenvårdsmetoder. 
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Självhantering 

av diabetes typ 2 

genom kost, 

motion och för 

många 

mediciner är 

avgörande för att 

uppnå och 

upprätthålla 

glykemisk 

kontroll  

Design: Kvalitativ design. 

Inklusionskriterier: Patient med diabetes typ 2 som 

är över 18 år, HbA1c som är> normal 4–7% eller20-

53 mmol/mol i 1 år eller mer, HbA1c över 7% 
(53mmol/mol) vid rekrytering, och hyperglykemi 

minst i ett år,  

Exklusionskriterier:  

Icke engelsktalande, graviditet allvarligt medicinska 

tillstånd i psykoterapi, ha deltagit i 

diabetesutbildningsprogram senaste 12 månader. 

Urvalsförfarande: Randomiserat urval. 

Urval: 73 /Bortfall: ingen 

Urval efter intervention: avsiktligt urval (n=27) 

Datainsamling: intervention bestod av 
utbildningsintervention och utbildning plus ACT 

intervention (acceptans och engagemang). 

Slutlig studiegrupp: 13 kvinnor och 14 män, 

medelålder 55 år. 

Analysmetod: Tematisk analys.   

Styrkor: Ett stort 

urval både före och 

efter intervention, 

båda könen var 

representerade lika i 

antal vid intervju och 

efter intervention, 

citatanvändning 

förstärker 

trovärdighet 

Svaghet: alla som 

genomgått 

intervention fick inte 

vara med och lämna 

deras åsikter om 

interventionen.  

 Resultatet visade en förbättring 

av glykemiska kontroll i 

utbildningsintervention och i 

utbildning plus ACT medan den 

försämrades i vårdgrupp. 

Resultat utifrån andra urvalet: 

Resultatet presenterades i fyra 

huvudkategorier:  

-upplevelse av diabetes hantering. 

-ökad kunskap,  

-ökad personligt ansvar. 

-förbättring av diabetes 

självhantering, acceptans och 

engagemang. 
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