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Sammanfattning:  

 

Bakgrund – Diabetes mellitus typ 2 är en komplex sjukdom som cirka 312 miljoner 

människor världen över är drabbade av. Sjukdomen har varit känd av människor i cirka 3000 

år men en effektiv insulinbehandlingsmetod uppkom först under 1900-talet, tidigare var 

sjukdomen ofta dödlig. Idag finns stor kunskap om sjukdomen och dess riskfaktorer. Trots 

detta beräknas incidensen av sjukdomen öka de kommande åren. Fysisk aktivitet kan vara en 

god behandlingsmetod av sjukdomen och kan användas som komplement till medicinsk 

behandling och i vissa fall även ersätta den. Detta kan dock kräva stora livsstilsförändringar 

där sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete har en betydande roll.        

Syfte – Syftet var att beskriva hur personer med diabetes mellitus typ 2 genom fysisk aktivitet 

kan påverka olika faktorer viktiga för sin hälsa. 

Metod – Studien utfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design. Sökningar i 

databaserna Cinahl, Medline och Pubmed genomfördes för att finna artiklar med relevans för 

studien. Resultatet av 10 inkluderade artiklar analyserades med innehållsanalys och 

sammanställdes i resultatet.    

Resultat – Resultatet visade att personer med diabetes mellitus typ 2 kan påverkas positivt i 

sin hälsa av fysisk aktivitet. Resultatet presenteras under kategorierna HbA1c, fasteglukos, 

blodtryck, vikt och BMI, midjemått och blodfetter.  

Slutsatser – Många olika faktorer påverkar personernas hälsa och följsamheten till fysisk 

aktivitet. Faktorer som regelbundenhet, intensitet, duration, kost, kunskap och stöd kan 

påverka utfallet. Sjuksköterskan kan i sitt hälsofrämjande arbete ha en betydande roll för att 

stärka egenvården för personer med diabetes mellitus typ 2.  
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Inledning  
Enligt World Health Organization (WHO, 2013) är diabetes mellitus är en hormonell sjukdom 

som cirka 347 miljoner människor världen över idag lider av, cirka 80 % av de drabbade är 

bosatta i låg- och medelinkomstländer. Cirka 90 % av de drabbade är diagnostiserade med 

diabetes mellitus typ 2. Idag finns kunskap om flera faktorer som ökar risken att drabbas av 

diabetes mellitus typ 2. Därmed finns också chans att förebygga och behandla sjukdomen med 

åtgärder som exempelvis fysisk aktivitet och kostmedvetenhet (Alvarsson, Brismar, Viklund, 

Örtquist, Östenson, 2007).  

 

Samhällskostnaderna för diabetes kan enligt Agardh (2010) delas in i direkta och indirekta 

kostnader för samhället. De direkta kostnaderna innefattar de kostnader som uppstår vid 

upptäckt, behandling, rehabilitering, långsiktig vård och komplikationer, samt material för 

behandling och mätutrustning. Till de indirekta kostnaderna räknas produktionsbortfall (ibid.). 

År 2008 uppgick enbart kostnaden för den farmakologiska behandlingen av diabetes till över 

en miljard, där mertalet ordinationer förskrevs till personer med diabetes mellitus typ 2 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2009). 

1. Bakgrund 

1.1 Diabetes mellitus typ 2  
Diabetes mellitus har varit känd som sjukdom för människan i cirka 3000 år, då beskrevs 

sjukdomen drabba rika som åt mycket ris, mjöl och socker. Diagnosen diabetes mellitus 

kunde på den tiden ställas genom att smaka på sjuka människors urin, var smaken söt och 

kom i stora mängder ställdes diagnosen diabetes.  Benämningen Diabetes mellitus 

härstammar från grekiskan och latin och betyder ungefär genompasserande honungssöt.  

Innan sjukdomens patofysiologi kartlagdes i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och 

den moderna insulinbehandlingen tog vid hade sjukdomen ett plågsamt förlopp med många 

komplikationer. Personerna avled ofta tidigt efter insjuknandet, antingen av sjukdomen eller 

av dåtidens behandling som grundade sig i svältdieter eller operation. Den första 

insulininjektionen gavs år 1922 till en dödssjuk pojke som snabbt förbättrades och den 

moderna behandlingen hade upptäckts (Alvarsson et al. 2007). 
 

Vid diabetes mellitus typ 2 som är en en hormonell sjukdom är kroppens insulinproduktion 

otillräcklig vilket medför en höjd glukoskoncentration i blodet. Även minskad 

insulinkänslighet i kroppens vävnader, skelettmuskulatur och lever kan leda till symtom. 

Insulin produceras i bukspottkörtelns betaceller och fungerar som transportör av glukos in i 

kroppens celler (Alvarsson et al., 2007; Sagen, 2013).  

1.1.2 Prevalens och incidens 
Idag är cirka 312 miljoner människor världen över drabbade av diabetes mellitus typ 2, och 

antalet drabbade ökar (WHO, 2013). Ökningen anses bero på ökad exponering av riskfaktorer 

så som inaktivitet, rökning, övervikt och livsstilsförändringar. Andra bidragande faktorer till 

ökningen är att personer idag kan leva längre med sjukdomen samt effektivare diagnostisering 

som leder till tidigare upptäckt av sjukdomen (Agardh, 2010). I Sverige fanns 346 679 

personer med diabetes mellitus registrerade i Nationella Diabetesregistret år 2012, vilket 

motsvarar cirka 4 % av befolkningen och innebär att sjukdomen klassas som en folksjukdom 

(Nationalencyklopedin, u.å). Av de drabbade är majoriteten diagnostiserad med diabetes 

mellitus typ 2 (Gudbjornsdottir et al., 2012).  Den framtida incidensen för diabetes bör vara 
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relativt stabil i industriländerna, medan sjukdomens incidens i u-länderna beräknas öka 

kraftigt (Agardh, 2010).  

 

1.1.3 Bakomliggande orsaker och riskfaktorer 
De bakomliggande orsakerna till diabetes mellitus typ 2 är både ärftliga samt miljö- och 

livsstilsberoende. För barn och syskon till en person med diabetes mellitus typ 2 är risken att 

drabbas upp till 40 % och för enäggstvillingar är risken att insjukna mellan 80-90 % om den 

ena drabbats (Quittenbaum, 2013). Rubbningar i gener som kodar för betydelsefulla proteiner 

till bukspottkörtelns betaceller samt gener som kodar för fettomsättning och kroppsvikt har 

visat leda till utveckling av diabetes mellitus typ 2. Den genetiska koden tycks vara oenhetlig 

då flera olika anlag kan leda till insjuknande (Alvarsson et al., 2007; Sagen, 2013; Agardh, 

2010).  

 

Inaktivitet, övervikt och fetma, tobaksanvändning, migration och stress är miljö- och 

livsstilsfaktorer som påverkar risken att drabbas (Alvarsson et al., 2007; Sagen, 2013; Agardh, 

2010). Fördelningen av fett på kroppen påverkar även risken att insjukna. Fett som ansamlas 

inom och utom bukhålan, som ofta ses hos män, ökar risken att insjukna. Cirka 80 % av 

personerna med diabetes mellitus typ 2 är överviktiga men långt ifrån alla överviktiga drabbas 

(Quittenbaum, 2013).  

1.1.4 Diagnos 
Diagnostisering av diabetes mellitus typ 2 sker dels genom etiologisk undersökning med 

inhämtning av anamnes och dels genom kapillär plasmaglukosanalys. Den etiologiska 

undersökningen baseras på personens kliniska bild som ålder, symtom och herriditet. Idag 

finns ingen enskild markör för sjukdomen (Sagen, 2013). 

 

*Tabell 1: Värden vid kapillär plasmaglukosanalys: 

 Normalvärde 

mmol/L 

Normalvärde 

mg/dl 

Diabetes 

mmol/L 

Diabetes 

mg/dl 

Fasteglukos 4,2-6,0 

mmol/L 

75,7-108,10 

mg/dl 

>7,0 mmol/L >126 mg/dl 

Glukosbelastning <8,9 mmol/L <160,36 

mg/dl 

12,2 mmol/L >219,8 

mg/dl 

 
*I tabell 1 presenteras normala glukosvärden samt glukosvärden för diagnosen diabetes mellitus. Värdena 

presenteras i mmol/L samt mg/dl då båda dessa enheter förekommer vid mätningar (Quittenbaum, 2013; Society 

for biomedical diabetes research, 2009). 

 

Klassifikationer för diagnos av diabetes mellitus typ 2 innefattar insulinresistens och/eller 

minskad insulinsekretion (Quittenbaum, 2013). 

1.1.5 Behandling, kontroller och mätvärden 
Grundläggande behandling av sjukdomen riktas mot livsstilsförändringar, som primärt syftar 

till anpassad fysisk aktivitet och matvanor. Ger dessa åtgärder inte önskat resultat bör 

läkemedel som sänker glukoshalten i plasma eller insulin ordineras (Mosand & Stubberrud, 

2011). Quittenbaum (2013) beskriver att fysisk aktivitet kombinerat med kalorirestriktion är 

viktigaste åtgärden för personer med diabetes mellitus typ 2. Att minska vikten och vara 

fysisk aktiv minskar insulinresistensen och blodfetterna och då även risken för hjärt-

kärlsjukdomar. Att ha uppföljningsrutiner och regelbunden kontakt med sjukvården är viktigt 

för individer med diabetes mellitus typ 2. Mätvärden, kontroll av fötter, blodtryck och 
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eventuella problem utvärderas. Årligen bör också en större kontroll göras av bland annat 

njurfunktion, blodfetter och EKG. Tillsammans med kontroller bör individanpassad 

vidareutbildning och rådgivning gällande sjukdomen ske (Quittenbaum, 2013).  

HbA1C är en indikator som ger uppfattning om hur P-glukosnivån förhållit sig de senaste 

veckorna. HbA1C mäter hur stor del av hemoglobinet som är glykerat.  Normalvärden är <5,3 

%. Vid 6,0- 7,5 % krävs en sänkning av P-glukos.  Och vid över 7,5 % är det mycket 

angeläget för att minska risken för komplikationer (Hedner, 2007). 

 

Billing (2012) beskriver att det är viktigt för personer med diabetes att ha ett normalt 

blodtryck. Tidigare var målsättningen ett blodtryck på 130/80 mm/ Hg men de allmänna 

värdena har ändrats och idag rekommenderas att högst ha ett blodtryck på 140/90 mm/ Hg då 

det var oklart om det tidigare hade någon medicinsk fördel. 

 

Socialstyrelsen (2009) definierar i sin folkhälsorapport lätt bukfetma hos män där midjemåttet 

överstiger 94 cm och hos kvinnor över 80 cm. Vid definition bukfetma är midjemåttet hos 

män över 102 cm och 88 cm hos kvinnor och ökar risken att drabbas av diabetes mellitus typ 

2 kraftigt. 

BMI (Body Mass Index). BMI är ett mått på viktens förhållande till längden och räknas ut 

genom formel: 𝐾𝑔 ÷ (𝑚)2. <18,5 i BMI räknas som undervikt, normalvikt för BMI ligger 

mellan 18,5-24,99 BMI, 25-29,99 BMI klassas som övervikt och >30 BMI klassas som fetma. 

(Stubberud, Almås, Kondrup, 2011; WHO, 2014).  

 

Läkemedelsverket (1999) skriver i sina riktlinjer att personer med diabetes mellitus typ 2 har 

ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. European Atherosclerosis Society, European 

Society of Cardiology och European Society of Hypertension publicerade 1998 europeiska 

riktlinjer för kolesterolvärden. Totalkolesterol, <5 mmol/L eller <190mg/dl, LDL-kolesterol 

<3.0 mmol/L eller 115 mg/dl. Dessa målvärden används av Läkemedelsverket som 

presenterade sina rekommendationer om kolesterolvärden år 1999, rekommendationerna har 

inte genomgått någon uppdatering sedan dess (De Faire & Angelin, 1999).  

1.2 Fysisk aktivitet  

Att vara fysiskt aktiv specificerar Statens folkhälsoinstitut (2008) samt WHO (2013) som 30 

minuter daglig fysisk aktivitet i form av gång, cykel, styrketräning eller liknande pulshöjande 

aktivitet. Begreppet fysisk aktivitet (physical activity) innefattar rörelser av kroppen som 

produceras av skelettmuskulaturen och generar energiförbrukning (Svantesson, Cider, 

Jonsdottir, Stener-Victorin & Willén, 2007). Att under lång tid inte vara fysisk aktiv ökar 

kraftigt risken att drabbas av diabetes mellitus typ 2. Inaktivitet i kombination med diabetes 

mellitus typ 2 kan innebära kraftigt ökad risk för hjärt- kärlsjukdom. Dessa individer bör 

därför erbjudas stöd och hjälp till fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2011).  

Regelbunden fysisk aktivitet kan öka insulinkänsligheten hos friska människor såväl personer 

med diabetes mellitus typ 2, samtidigt som blodtryck, blodfetter och vikt kan normaliseras. 

Därigenom kan även risken för hjärt- kärlsjukdom vid diabetes mellitus typ 2 minska. Genom 

att öka kroppens insulinkänslighet verkar fysisk aktivitet både preventivt och behandlande 

mot sjukdomen. Vid kompletterande intensiv fysisk aktivitet som simning, löpning och 

skidåkning kan större hälsoförändringar uppnås (Statens folkhälsoinstitut, 2008), Alvarsson et 

al. (2007) beskriver att hög intensiv fysisk aktivitet kan minska risken att insjukna med cirka 
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80 %. Idag kan individer ordineras fysisk aktivitet på recept (FaR) av legitimerad 

vårdpersonal (Svensk sjuksköterskeförening, U.Å). Fysisk aktivitet på recept kan komplettera 

och ibland ersätta läkemedelsbehandling (ibid.) 

1.3 Sjuksköterskans roll 
 

WHO (2014) definierar hälsa som ett tillstånd av fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande 

och inte enbart frånvaro av sjukdom. Då det finns flera perspektiv av begreppet kan individer 

som drabbats av sjukdom uppleva hälsa. Hälsa kan ses ur ett helhetsperspektiv där hänsyn tas 

till individens upplevda tillstånd. Begreppet hälsa kan också beskrivas ur ett objektivt 

perspektiv där hänsyn tas till mätbara medicinska och sociologiska faktorer 

(Nationalencyklopedin, u.å).   
 
Enligt Rokne (2013) upplever många personer med diabetes mellitus typ 2 försämrad hälsa 

och möjlighet att genomföra olika typer av aktiviteter. Många ansåg även att sjukdomen 

påverkade deras livssituation negativt och att de inte hade tillräcklig kompetens i att hantera 

sjukdomen. Enligt Mosand & Stubberud (2011) bör sjuksköterskan vara uppdaterad kring 

sjukdomen då det under senare år kommit ny kunskap inom ämnet, nya läkemedel, 

hjälpmedel och behandlingsriktlinjer. Att drabbas av diabetes kan kräva medicinsk behandling 

av det fysiologiska tillståndet samtidigt som individens psykologiska reaktion måste 

uppmärksammas och bemötas. En person med diabetes behöver individuellt anpassad 

vägledning och råd angående hur sjukdomen bör och ska hanteras. Egenvård och 

självständighet är viktigt vid diabetes och bör främjas, därigenom ställs krav på 

sjuksköterskans omvårdnadsteoretiska kunskaper. Begreppet empowerment är centralt när 

personer med långvariga sjukdomar behandlas och syftar till att personen ska se och utveckla 

förmågor samt sätta upp egna mål. Här kan sjuksköterskan med sin kunskap agera handledare. 

Diabetes mellitus typ 2 är en komplex sjukdom som drabbar hela människan och även 

personer i dennes omgivning. För att ge god omvårdnad är det därför viktigt som 

sjuksköterska att ha breda kunskaper om såväl sjukdomens patofysiologi och medicinska 

behandlingsmöjligheter som teoretiska och praktiska omvårdnadsmetoder (Mosand & 

Stubberud, 2011). 

1.3.1 Kultur 
Sjukdomens prevalens är högre bland personer som invandrat i Sverige, därför är det viktigt 

för sjuksköterskan att vara öppen för andra kulturer, vara medveten om personens tidigare 

erfarenheter och kunna anpassa åtgärder som behandling, uppföljning och rådgivning efter 

vad som är bäst för den enskilda patienten (Agardh, 2010; Stattin och Wändell, 2012).    

1.3.2 Hälsofrämjande arbete 
Socialstyrelsen (2005) menar att utvecklingen av ny kunskap sker snabbt inom hälso- och 

sjukvården. Fokus ligger i att ta fram kostnadseffektiva behandlingsmetoder samt att använda 

sjuksköterskans förmåga att söka och använda evidensbaserad kunskap i omvårdnadsarbetet. 

Sjuksköterskan bör ha förmågan att vara lyhörd och respektfull i kommunikationen med 

personer och närstående men även kunna identifiera och förebygga hälsorisker och eventuellt 

motivera till förändring i livsstil. Sjuksköterskan bör också uppmärksamma individens 

förmåga till egenvård och därifrån kunna ge stöd och undervisning för att göra den drabbade 

personen och närstående så delaktiga som möjligt i vård och behandling för att främja hälsa. 

Arbetet som sjuksköterskan utför bör alltid, oavsett arbetsplats ske med etiskt förhållningsätt 

och bygger på beprövad erfarenhet och vetenskap samt i enlighet med författningar, lagar, 

förordningar och föreskrifter samt andra riktlinjer (Socialstyrelsen, 2005).   
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Svensk sjuksköterskeförening (2008) menar att omvårdnad är baserad på en humanistisk 

grundsyn där människan anses vara aktiv, skapande och del i ett sammanhang. 

Omvårdnadsvetenskapen betraktar människan som ansvarsfull och kapabel till egna val men 

även som en fri individ. Människan förstås som både en generell och unik varelse och därför 

bör varje individ bemötas efter sina egna unika förutsättningar. Hälsofrämjande omvårdnad 

innebär förståelse för personens livsvärld, hälsa, lidande och sjukdom istället för att fokusera 

på diagnos och problem (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

1.3.3 Orems egenvårdsmodell 
Dorthea Orem presenterade sin modell kring egenvård 1971. Orems egenvårdsmodell är 

uppdelad i tre teorier: egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem (Orem, 2001). 

Egenvård beskrivs som de aktiviteter som en individ initierar och utför för sin egen skull i 

syfte att behålla liv, välmående och hälsa. Egenvårdsbrist handlar om varför en person hamnar 

i behov av omvårdnad. Egenvårdsbrist uppstår när personen blir beroende av andra människor 

för att upprätthålla hälsan. Omvårdnadssystem beskrivs som något som skapas när den 

drabbade personen och sjuksköterska interagerar med varandra i en omvårdnadssituation. 

Stödjande och undervisande åtgärder kan bli aktuella. Omvårdnadens målsättning är att stödja 

personen till att bli självständig i sin egenvård (Kirkevold, 2000; Orem, 2001). Orems 

egenvårdmodell kan användas av sjuksköterskan i dennes hälsofrämjande arbete (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008) 

1.4 Problemformulering 
Diabetes mellitus typ 2 är en komplex sjukdom som drabbar såväl enskilda individer som 

anhöriga och samhället. Åtgärder i form av medicinsk behandling och livsstilsförändringar 

kan minska lidande och komplikationer för den drabbade och därmed upprätthålla en god 

hälsa. Dessa åtgärder kan ofta vara mycket krävande för både anhöriga och drabbade samt 

ställer stora krav på vården. I dagens sjukvård är det vanligt förekommande att sjuksköterskan 

möter personer med diabetes mellitus typ 2, antingen som primärsjukdom eller som 

sekundärsjukdom. Omvårdnaden av dessa personer ställer krav på bred kunskap om 

sjukdomen. Såväl medicinska som teoretiska och praktiska kunskaper krävs av sjuksköterskan 

för att kunna optimera omvårdnaden samt arbeta förebyggande och behandlande. I denna 

uppsats beskrivs hur personer med diabetes mellitus typ 2 påverkas i sin hälsa av fysisk 

aktivitet. 

2. Syfte 
Syftet var att beskriva hur personer med diabetes mellitus typ 2 genom fysisk aktivitet kan 

påverka olika faktorer viktiga för hälsa. 

3. Metod 
Studien utfördes som en litteraturstudie. Data inhämtades genom ett systematiskt 

tillvägagångssätt där resultatet sedan kritiskt värderades och analyserades. Designen för 

studien var deskriptiv (Forsberg och Wengström, 2013). 

3.1 Sökstrategier  
Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl, Medline och PubMed då de publicerar 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar.  PubMed är en version av Medline som finns utan kostnad 

på internet och innehåller material från olika tidskriftsförlag och kan därför inkludera nytt 
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material som ännu inte blivit indexerade i Medline (Forsberg och Wengström, 2013). Sökord 

identifierades utifrån studiens syfte vilket gav resultatet diabetes mellitus typ 2, 

hälsofrämjande och fysisk aktivitet. De orden översattes sedan till engelska i svenska MeSH. 

Sökorden som användes vid sökningen var ”Diabetes mellitus type 2”, ”Health promotion” 

och ”Physical activity”. MeSH-orden ”Diabetes mellitus type 2” och ”Health promotion” 

söktes fram genom svenska MeSH (Karolinska Institutet, u.å), orden användes som Headings 

vid sökningen i Cinahl, i Medline och PubMed användes dessa ord som MeSH-termer, 

ämnesord. Ordet ”Physical activity” söktes i fritext i samtliga databaser. I Cinahl och Medline 

söktes samtliga ord som major concept. 

 

Vid sökningarna användes boolesk logik, den booleska operatorn ”AND” användes vid alla 

sökningar. Sökningarna begränsades med årtalen 2004-2014 i Cinahl och Medline, samt 

2002-2014 i Pubmed för att endast söka aktuell forskning. Engelskt språk valdes, 

begränsningen ”All Adults” användes i alla databaser, samt i Cinahl även ”Peer reviewed”. 

Sökningarna visade tillslut 170 artiklar, varav 26 träffar i CINAHL, 41 stycken i Medline och 

103 stycken i PubMed. Sökningen resulterade totalt i 122 artiklar då 48 artiklar fanns som 

dubbletter. Samtliga dubbletter valdes bort från Cinahl och Pubmed och behölls i Medline. Se 

bilaga 1, Sökmatris.  

3.2 Urval 
Urvalsprocessen skedde enligt metoden som beskrevs av Forsberg och Wengström (2013). I 

urval ett lästes samtliga 122 artiklarnas titlar för att sedan inkluderas till urval två eller 

exkluderas. I urval två lästes 58 artiklarnas abstrakt var för sig av författarna. Sedan 

beslutades tillsammans vilka artiklar som skulle läsas i full text utifrån hur väl artiklarna 

svarade mot studien. 24 artiklar lästes i full text av författarna var för sig, sedan inkluderades 

de artiklar som ansågs bäst svara mot studiens syfte. I urval fyra kvalitétgranskades de 

inkluderade artiklarna, artiklar som inte höll hög eller medel kvalité exkluderades (Forsberg 

och Wengström, 2013; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011; Kristensson, 2014). 10 stycken 

kvantitativa artiklar som författarna ansåg svara mot studiens syfte inkluderades. 2 stycken 

från USA, 2 stycken från Belgien, 2 stycken från Canada samt en från England, Australien, 

Italien och Sydkorea. Se bilaga 1, Sökmatris.  

Inklusionkriterier var vuxna personer över 19 år med diagnostiserad diabetes mellitus typ 2, 

som inte hade några fysiska eller medicinska begränsningar för att utföra fysisk aktivitet. 

Samt att resultatet ska kunna tillämpas av sjuksköterskan i 

omvårdnadsarbetet.  Exklusionskriterier var artiklar som infattade personer med psykisk 

ohälsa samt gravida. Då författarna inte avser att undersöka dessa grupper denna studie. Även 

litteraturöversikter exkluderades.  

3.3 Artiklarnas vetenskapliga kvalité 

I kvalité granskningsfasen var båda författarna delaktiga för att få samsyn på artiklarnas 

kvalité. För att öka arbetets giltighet granskades utvalda artiklar noga utifrån de valda 

mätinstrumentens reliabilitet och validitet (Wallengren & Henricson, 2013).  Granskningen 

utfördes systematiskt enligt de granskningsprotokoll som presenteras av Willman et al. 

(2011). Lämpligt granskningsprotokoll användes beroende på artiklarnas ansats och design 

(Kristensson, 2014). Artiklarna granskades enligt granskningsprotokoll gällande kvantitativa 

studier. De granskade artiklarna bedömdes och värderades med hög, medel och låg kvalité, 

beroende av hur många procent av punkterna i granskningsprotokollet som uppfylldes 

(Willman et al. 2011).  
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- Hög kvalité >70 % 

- Medel kvalité 50 % - 69 % 

- Låg Kvalité <49 % 

7 artiklar med hög kvalité inkluderades och 3 artiklar med medelkvalité inkluderades i 

resultatet. En artikelmatris för varje artikel gjordes för att underlätta analysarbetet. Se bilaga 

2, Artikelmatris.   

3.4 Dataanalys 

Artiklarna lästes i sin helhet flertalet gånger av båda författarna för att minska risken för 

förvrängning av innehållet (Wallengren & Henricson, 2013). För att analysera artiklarnas 

innehåll granskades och kategoriserades artiklarna stegvis och systematiskt för att lättare 

upptäcka mönster och teman som svarade mot syftet (Forsberg och Wengström, 2013). En 

integrerad analys av innehållet genomfördes sedan stegvis, vilket är ett sätt att sammanställa 

resultatet i en litteraturstudie på ett överskådligt sätt. I det första steget lästes artiklarna för att 

identifiera övergripande skillnader och likheter. I det andra steget identifierades kategorier. I 

det tredje steget sammanställdes resultatet under de presenterade kategorierna, vilka sedan 

blev grund till underrubriker i resultatet (Kristensson, 2014). 

3.5 Etiska överväganden 
Forsberg och Wengström (2013) skriver att vid litteraturstudier bör etiska överväganden kring 

urvalet av studier göras. Endast artiklar med godkännande från en etisk kommitté eller artiklar 

där etiska överväganden beskrivits inkluderades i studien.   

4.0 Resultat 
Resultatet visade hur fysisk aktivitet kan verka hälsofrämjande för personer med diabetes 

mellitus typ 2. Resultatet presenterades under rubriker som förekom som genomgående 

kategorier i de utvalda artiklarna. De mest frekventa förekommande kategorierna var HbA1c, 

fasteglukos, blodtryck, BMI och vikt, midjemått och kolesterol. 

 

Tabell 2, Redovisade kategorier.   

*Numrering är kopplat till nummer i artikelmatriserna, se bilaga 2.   
** För exakta mätvärden se artikelmatriser, se bilaga 2.  

Artiklar som 

redovisat 

resultat i: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Blodtryck X X X  X  X  X X 

Fasteglukos        X X X 

HbA1c X X X X X X X X X X 

Midjemått X    X  X  X X 

BMI och vikt X X X X X X X  X X 

Blodfetter 

(Totalkolesterol, 

LDL) 

X X   X  X  X X 
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4.1 Den fysiska aktivitetens påverkan på blodsocker. 

4.1.1 HbA1c 
Resultaten av studier genomförda på individer med diabetes mellitus typ 2 visade att 

deltagarna som betydligt ökade mängden fysisk aktivitet under en period på 3 månader 

reducerade sitt HbA1c (Kim, Hwang & Yoo, 2004; Diedrich, Munroe & Romano, 2009). I 

studien av Kim et al. (2004) fördubblade individerna i studiens interventionsgrupp mängden 

fysisk aktivitet under tre månader jämfört med kontrollgruppen i samma studie och uppnådde 

29,43 *METs/ vecka. Resultatet visade en reduktion av HbA1c med 0,88 %. Mängden fysisk 

aktivitet i kontrollgruppen var under studiens gång oförändrad vilket resulterade i en höjning 

av HbA1c med 0,41 % (ibid.). Resultatet i Diedrich et al. (2009) studie visade en kraftig 

reduktion av HbA1c i studiens interventionsgrupp. HbA1c reducerades hos deltagarna i denna 

grupp med 1,58 %.  

 

*METs – Metabolic Equivalence of Task, är ett instrument som används för att beräkna energiförbrukningen/ 

intensiteten på den fysiska aktiviteten. Långsam promenad (<3,2 km/h) motsvarar 2,0 METS/h. 210 minuter 

långsam gång/vecka motsvarar i 7,0 METs per vecka (Harvard Medical School, 2009). 
 

De Greef, Deforche, Tudor-Locke och De Bourdeaudhuij (2010) påvisade att personer med 

diabetes mellitus typ 2 som ökade mängden fysisk aktivitet, i uppmätta antal steg per vecka, 

under 13 veckor reducerade sitt HbA1c med 0,2 %. Samma grupps följdes även upp efter ett 

år vad gällande mängd fysisk aktivitet samt HbA1c. Individerna visade då en sänkning av 

mängden fysisk aktivitet från vecka tretton vilket också resulterade i en höjning av HbA1c 

med 0,6 % (ibid.).  

 

I en studie av Di Lorento et al. (2002) fick 182 personer med diabetes mellitus typ 2 under två 

år en intervention som ledde till ökad mängd fysisk aktivitet, 0,8 - 27,1 METs per vecka. Vid 

studiens slut visade resultatet en reduktion av interventionsgruppens HbA1c med 0,7 %. Även 

Dyson, Beatty och Matthews (2010) påvisade att personer med diabetes mellitus typ 2 som 

ökade mängden fysisk aktivitet under 6 månader reducerade HbA1c med 0,7 %.  

 

I studierna av Van Dyck, et al. (2013), Cheong, McCargar, Paty, Tudor-Locke & Bell (2009), 

Eakin et al. (2013) och Espeland et al. (2013) visades att individer med diabetes mellitus typ 2 

som ökade mängden fysisk aktivitet inte fick någon påverkan i form av 

reducerat HbA1c. I studierna av Espeland et al. (2013) och Eakin et al. (2013) uppnådde 

deltagarna inte kriterierna för att vara fysiska aktiva. Studien av Van Dyck et al. (2013) kunde 

dock urskilja 18 individer i interventionsgruppen som ökade mängden fysisk aktivitet med 

>28 000 steg per vecka, vilket medförde en reduktion av HbA1c med 0,2 %. Mathieu, Brochu 

& Béliveau (2008) visade att aktiva personer med diabetes mellitus typ 2 som ökade mängden 

fysisk aktivitet från 210 minuter/vecka till 366 minuter/vecka, inte reducerade sitt HbA1c. 

Deltagarna i denna studie uppnådde vid studiens start rekommendationerna för fysisk 

aktivitet.   

4.1.2 Fasteglukos 
Kim et al. (2004) kunde i sin studie påvisa en större reduktion av fasteglukos hos 

interventionsgruppen än hos kontrollgruppen. Resultatet visade en sänkning av deras 

fasteglukos med 17,18 mg/dl under tre månader. Kontrollgruppen som förblev inaktiva visade 

istället en ökning i fastglukos med 10,61 mg/dl. Van Dyck et al. (2013) presenterade en 

sänkning av fasteglukos hos individerna i interventionsgruppen efter ett år. Individernas 

fasteglukos sjönk med 0,5 mg/dl efter att ha ökat mängden fysisk aktivitet. 
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Studien av Mathieu et al. (2013) visade dock ingen förbättring av fasteglukos efter att 

deltagarna ökat mängden fysisk aktivitet med 156 minuter per vecka.     

4.2 Den fysiska aktivitetens påverkan på blodtryck 
Det sågs ingen påverkan på blodtryck hos individer som ökade mängden fysisk aktivitet under 

cirka 3 månader. Efter ett år med ökad mängd fysisk aktivitet visade dock majoriteten av 

deltagarna en förbättring gällande blodtryck (De Greef et al. 2010). Vidare visade Diedrich et 

al, (2009), Mathieu et al. (2008) och Dyson et al. (2010) att blodtrycket förbättrades då 

deltagarna ökade mängden fysisk aktivitet.  

 

I studier av Cheong et al. (2009) och Van Dyck et al. (2013) påvisades ingen förbättring av 

blodtryck hos studiedeltagare som ökade mängden fysisk aktivitet. I studier av Van Dyck et 

al. (2013) och Dyson et al. (2010) minskade kontrollgruppernas deltagare mängden fysisk 

aktivitet under studiernas gång vilket visade en höjning av blodtrycket.  

4.3 Den fysiska aktivitetens påverkan på vikt och BMI 
En studie av Eakin et al. (2013) beskrev att personer med diabetes mellitus typ 2 som ökade 

mängden fysisk aktivitet, motsvarande rask gång, uppnådde en viktminskning på 1,3 kg under 

6 månader. Trots att studiedeltagarna inte uppnådde studiens mål för fysisk aktivitet som var 

210 minuter/vecka. Di Lorento et al. (2002), Mathieu et al. (2008), Cheong et al. (2009) och 

Diedrich et al. (2009) visade också på att vikt och BMI hos personer med diabetes mellitus 

typ 2 minskade för individer som samtidigt ökade mängden fysisk aktivitet.  

 

Van Dyck et al. (2013), De Greef et al. (2010) och Dyson et al. (2010)  visade i sina studier 

att individer som ökar mängden fysisk aktivitet inte påverkade sin vikt eller BMI signifikant. 

Studierna sträcker sig över olika lång tid och individerna ökade mängden lågintensiv fysisk 

aktivitet under studierna.  

4.4 Den fysiska aktivitetens påverkan på midjemått  
Enligt Espeland et al. (2013) minskade midjemått hos interventionsgruppen som utförde 175 

minuter fysisk aktivitet per vecka. I studier av Cheong et al. (2009) och Mathieu et al. (2008) 

reducerades deltagarnas midjemått till följd av ökad fysisk aktivitet under cirka tre till fyra 

månader. Deltagarna i dessa studier ökade mängden låg- medelintensiv fysisk aktivitet (ibid.).   

 

Inga skillnader sågs i midjemått hos individer som över 6 månader respektive ett år ökade 

mängden lågintensiv fysisk aktivitet i form av steg per dag (Van Dyck et al., 2013; Dyson et 

al. 2010).  

4.5 Den fysiska aktivitetens påverkan på kolesterol 
I studier av Van Dyck et al. (2013), De Greef et al, 2010 och Dyson et al. (2010) beskrevs hur 

interventionsgrupperna som betydligt ökade mängden fysisk aktivitet sänkte sitt 

totalkolesterol. Deltagarnas LDL-kolesterol reducerades även i studierna av Van Dyck et al. 

(2013) och Dyson et al. (2010). Även en interventionsgrupp som ökade antal steg/vecka i en 

studie över ett år sänkte sitt totalkolesterol. 

 

För en grupp som ökade mängden fysisk aktivitet med genomsnitt 156 min/vecka över en 

period på tio veckor höjdes totalkolesterolvärdet, och även LDL-kolesterolet (Mathieu et al. 

2008).  
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4.6 Sammanfattning 
I resultatsammanställningen presenterades resultat om hur personer med diabetes mellitus typ 

2 påverkar olika faktorer som kan vara viktiga för hälsan till följd av ökad mängd fysisk 

aktivitet. Den fysiska aktiviteten förekom i flera olika former i de olika studierna. 

Interventionerna i studierna varade under olika lång tid och mätningar av de presenterade 

kategorierna HbA1c, fasteglukos, blodtryck, BMI och vikt, midjemått och kolesterol förekom 

vid olika tidpunkter under studiernas gång. Övergripande kunde mestadels goda resultat av 

dessa kategorier ses i de grupper som ökade mängden fysisk aktivitet.    

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien är att beskriva inverkan på hälsa till följd av fysisk aktivitet hos vuxna 

(>19 år) personer med diabetes mellitus typ 2. Beskrivande litteraturstudie är en lämplig 

design och metod som används för att sammanställa och beskriva befintlig kunskap inom 

ämnet, utifrån aktuell forskning (Forsberg & Wengström, 2013). Då databaserna Cinahl, 

Medline och Pubmed tillhandahåller omvårdnadsvetenskapliga artiklar användes de vid 

sökningen. Databasen Pubmed användes i sökningen för att nå den mest aktuella forskningen. 

En sökning genomfördes även databasen Psychinfo, men då sökningen genererade för få 

träffar användes inte. Flera databaser användes vid studiens informationssökning för att ge 

styrka åt studien (ibid.).        

 

Författarna anser att lämpliga meningsbärande ord har valts ut och använts. Major concept 

användes vid sökningen för att söka brett och inte gå miste om relevant material, samt söka 

efter artiklar som har ämnesordet som huvudämne. För att göra en mer specifik sökning skulle 

passande subheadings kunna ha använts. Synonymer till ”physical acitivity” användes vid 

provsökningar. Synonymerna ”exercise” och ”motor activity” söktes som ämnesord och i 

fritext men resulterade i liknande eller färre träffar. Att söka med ämnesord kombinerat med 

ord i fritext ger ett snävare sökresultat och styr sökningen mot studiens syfte och ger 

sökningen styrka (Forsberg & Wengström, 2013). Den Booleska operatorn ”AND” användes 

för att binda ihop orden i sökningen och enbart söka artiklar som innefattar alla tre sökorden, 

vilket begränsar och stärker sökresultatet (Forsberg & Wengström, 2013; Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011).  

 

Artikelsökningen utgår från att söka information som sjuksköterskan kan använda sig av i sitt 

hälsofrämjande arbete för individer med diabetes mellitus typ 2. Resultatet av 

informationssökningen kan även innehålla studier genomförda av andra vårdgrupper utöver 

sjuksköterskeprofessionen, exempelvis sjukgymnaster och/eller läkare.  

 

Begränsningarna i sökningen var artiklar som publicerats mellan år 2004-2014 i Cinahl och 

Medline samt 2002-2014 i Pubmed. Provsökning med årsbegränsning 2002-2014 gjordes 

även i Medline och Cinahl men resulterade i färre träffar än i Pubmed. Det ledde till att den 

utökade årsbegränsningen endast valdes att genomföras i Pubmed. Att utöka sökåren i 

Pubmed ansåg författarna vara mest gynnsamt då det gav betydligt fler träffar än i övriga 

databaser. Att inte utöka sökåren i Cinahl och Medline valdes därför bort för att söka så 

aktuell forskning inom området som möjligt. 7 stycken artiklar från 2009 eller senare 

inkluderades i studien medan endast en artikel från 2004 eller tidigare inkluderades. Enligt 

Willman et al. (2011) stärks studien om endast aktuell forskning inkluderas. 

Språkbegränsningen i sökningen och hos författarna kan ha lett till att bra material publicerat 
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på andra språk kan ha fallit bort genom sökningen. ”Peer Review” valdes som begränsning i 

Cinahl för att stärka studien. Lämpligt antal artiklar anses ha behandlats under studiens gång.  

 

En studie som utfördes på både personer med diabetes mellitus typ 2 och personer med pre-

diabetes inkluderades i studien. Majoriteten av deltagarna var dock diagnostiserade med 

sjukdomen. Detta kan dock sänka litteraturstudiens generaliserbarhet.       

 

Totalt tio artiklar, varav åtta stycken RCT-studier, inkluderades till litteraturstudien. RCT- 

studier anses ha det högsta bevisvärdet då de anses bäst kunna besvara hypoteser. Att 

majoriteten RCT inkluderades stärker studien (Forsberg & Wengström, 2013). En 

kvasiexperimentell studie och en CCT-studie inkluderades även. En pilotstudie inkluderades i 

studiens resultat då denna efter granskning erhöll kriterier för medel kvalité samt svarade mot 

studiens syfte. Att inkludera pilotstudier i resultatet anses sänka styrkan i litteraturstudien. 

Enbart kvantitativ forskning inkluderades i studiens resultat då inga studier med kvalitativ 

metod hittades som ansågs svara mot syftet. Det kan ses som en brist att inte inkludera 

forskningsresultat från kvalitativa studier då det hade kunnat ge resultatet en större bredd. 

Lämplig granskningsmall för studiens metod användes av författarna. Artiklarna granskades 

av båda författarna var för sig och diskuterades för att stärka reliabilitet i de utvalda artiklarna 

(Wallengren & Henricson, 2013).  Artiklarna rangordnades och gränser för hög, medel 

respektive låg kvalité sattes upp av författarna själva för att förtydliga de olika 

kvalitetsnivåerna. Dessa kriterier kan innebära att olika läsare bedömer artiklarnas kvalité 

olika. Ingen av de granskade artiklarna ansågs av författarna ha låg kvalité.   

  

Att studien undersöker resultat från flera världsdelar kan ses som en styrka vad gäller 

generaliserbarhet. För att lättare kunna tolka olika länders mätvärden har alla värden 

konverterats till samma enhet och normalvärden presenteras i bakgrunden. Mätvärdena 

jämförs i studien med de svenska riktlinjerna dels för att lättare tolka resultatet, ge resultatet 

en svensk koppling och dels för att lättare tillämpa resultatet inom svensk sjukvård. 

5.2 Resultatdiskussion 
I resultatet fann författarna att personer med diabetes mellitus typ 2 kan förbättra flera 

faktorer viktiga för hälsa genom fysisk aktivitet. Förbättring av HbA1c, blodtryck, vikt, BMI, 

midjeomfång och kolesterol kunde ses i flertalet interventionsgrupper som ökade mängden 

fysisk aktivitet.  I ett fåtal studier hölls värdena konstanta eller försämrades trots utökad 

mängd fysisk aktivitet. Faktorer som kultur, farmakologisk behandling, kost och inverkan av 

andra sjukdomar kan dock ha påverkat resultaten i de inkluderade studierna. Även längden på 

studiens intervention, typ av aktivitet, intensitet, duration och mängd stöd deltagarna fick till 

att bedriva fysisk aktivitet kan även ha påverkat studiernas resultat.     

 

I flera studier (Kim et al., 2004; De Greef et al., 2010; Espeland et al., 2013; Diedrich et al., 

2009; Di Lorento et al., 2002; Dyson et al., 2010) påvisade reduktioner i HbA1c hos deltagare 

som ökade sin fysiska aktivitet. Dessa studier varierade i sin längd från 3 månader till 2 år, 

vilket visar att utökad fysisk aktivitet kan förbättra HbA1c på såväl korta som längre perioder. 

Däremot visade studierna av Cheong et al., 2009, Mathieu et al., 2008, Van Dyck et al., 2013 

och Eakin et al., 2013 inte någon förbättring gällande HbA1c trots ökad mängd fysisk 

aktivitet. I studien av De Greef et al.(2010) kunde ett förbättrat HbA1c noteras hos deltagarna 

som fick ett utökat stöd och uppföljning kring sin fysiska aktivitet de första 13 veckorna. 

Stödet till deltagarna minskade sedan och då även den fysiska aktiviteten vilket innebar att 

HbA1c steg. De spridda resultaten av HbA1c till följd av fysisk aktivitet kan bero på 

intensiteten och durationen av den fysiska aktiviteten, den typ och mängd stöd som deltagarna 
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i studierna fått under interventionen och interventionens längd. Även andra faktorer utöver 

fysisk aktivitet kan påverka HbA1c. Läkemedel, kost och infektioner kan påverka blodsockret 

och därmed HbA1c (Sundin, 2006). 

 

Kim et al., (2004) och Van Dyck et al., (2013) visade i sina studier hur individer som ökade 

mängden fysisk aktivitet också sänkte sitt fasteglukos. Dock visade en studie av Mathieu et al. 

(2013) en höjning av deltagarnas fasteglukos trots ökade mängd fysisk aktivitet. Deltagarna i 

studien uppfyllde vid baseline WHO:s (2013) och Statens Folkhälsoinstituts (2008) 

rekommendation för fysisk aktivitet, författarna anser att denna faktor kan ha påverkat 

studiens resultat. Föraningen stärks av Sundberg och Henriksson (2004) som hävdar att 

fysiskt aktiva kan ha mindre känslighet för att nå förbättringar genom utökad fysisk aktivitet.  

 

De Greef et al. (2010), Diedrich et al. (2009) och Mathieu et al. (2008) kunde påvisa ett 

förbättrat blodtryck hos studiernas deltagare till följd av ökad fysisk aktivitet. Tre av studierna 

i resultatet (Van Dyck et al., 2013; Dyson et al., 2010; Cheong et al., 2009) kunde dock inte 

påvisa en förbättring av blodtryck till följd av ökad fysisk aktivitet. Ingen artikel kunde påvisa 

ett negativt resultat, därmed anser författarna att fysisk aktivitet kan vara en lämplig åtgärd för 

att förbättra blodtryck hos dessa personer. Även kolesterolet reducerades enligt Van Dyck et 

al. (2010), Dyson et al. (2010) samt De Greef et al. (2010) till följd av ökad fysisk aktivitet.   

 

Flertalet studier där studiedeltagarna ökade mängden fysisk aktivitet kunde påvisa positiva 

viktförändringar och där med reducerat BMI (Eakin et al., 2013; Cheong et al., 2009; Di 

Lorento et al., 2002; Diedrich et al., 2009; Mathieu et al., 2008). Tre studier (Van Dyck et al., 

2013; Dyson et al., 2010; De Greef et al., 2010) kunde inte påvisa någon positiv 

viktförändring. Studiernas längd samt deltagarnas kost, vikt och mängd fysisk aktivitet vid 

baseline kan ha inverkan på studiernas resultat (Sundberg & Henricsson, 2004). Det spretiga 

resultatet kan författarna misstänka bero på den olika mängd och stöd deltagarna erhöll i de 

olika studierna.  

 

Studier av Espeland et al. (2013), Cheong et al. (2009) och Mathieu et al. (2008) kunde påvisa 

en positiv förändring av studiedeltagarnas midjeomfång till följd av ökad fysisk aktivitet. Två 

av dessa studier (Cheong et al., 2009; Mathieu et al., 2008) kunde även påvisa positiva 

förändringar i vikt och BMI i kombination med reducerat midjeomfång. Dyson et al. (2010) 

kunde inte påvisa någon reduktion av midjeomfånget hos studiedeltagarna trots en signifikant 

ökad mängd fysisk aktivitet. Trots att deltagarna minskade i vikt och BMI påverkades inte 

deras midjeomfång.  Detta tror författarna kan bero på individernas olika fettfördelning på 

kroppen då majoriteten av deltagarna i studien var kvinnor (Sundin, 2006).  

 

I de studier deltagarna ökade mängden fysisk aktivitet men trots det inte erhöll någon positiv 

påverkan anses vara intressant. Hansen och Sundberg (2014) beskriver att alla som utför 

fysisk aktivitet inte erhåller positiva resultat i blodtryck, blodsocker eller kolesterol. Två till 

tre av tio får negativ inverkan på någon fysiologisk faktor och cirka 7 % har negativ inverkan 

på flera fysiologiska faktorer (ibid.). Personer som inte erhåller positiv påverkan av fysisk 

aktivitet inom ett eller flera områden kallas för non responders, vilket kan ha påverkat de 

inkluderade studiernas resultat. Idag kan viss legitimerad vårdpersonal förskriva fysisk 

aktivitet på recept (FaR). Vikten av noggranna uppföljningar hos personer som ordineras FaR 

anser författarna motiveras med teorin om non responders. Vidare har inte alla människor 

samma förutsättningar att bedriva fysisk aktivitet. Faktorer som ålder, funktionshinder och 

ohälsa men även kulturella och ekonomiska aspekter kan påverka individens förutsättningar 

till fysisk aktivitet (Sundin, 2006; Ahmadi, 2008; Statens folkhälsoinstitut, 2008). 
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Sjuksköterskan ska vara kompetent att anpassa den fysiska aktiviteten efter individernas unika 

fysiska förutsättningar, då det vid vissa sjukdomstillstånd kan vara direkt olämpligt med 

fysisk aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Enligt Socialstyrelsen (2005) ska 

sjuksköterskan uppmärksamma individens kapacitet till egenvård samt ha förmåga att ge unikt 

anpassat stöd och undervisning till den drabbade personen. För att verka hälsofrämjande 

måste sjuksköterskan kunna anpassa de hälsofrämjande åtgärderna efter individens 

förutsättningar och livsvärld (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).       

 

Sekundärfynd som uppmärksammats i studien är hur stöd till fysisk aktivitet hos personer 

med diabetes mellitus typ 2 ökar följsamheten. Olika typer av stöd har uppmärksammats i de 

inkluderade artiklarna och syftar många gånger till ökad kunskap i olika former och stärkt 

egenvård. I studien av Dyson et al. (2010) fick personer med nydiagnostiserad diabetes 

mellitus typ 2 videoutbildning om sjukdomen och hur den hanteras. I interventionsgruppen 

ökade personernas kunskap om sjukdomen jämfört med kontrollgruppen. I andra studier fick 

personerna med sjukdomen stöd till ökad fysisk aktivitet i form av stegräknare (Diedrich et 

al., 2009; De Greef et al., 2010; Cheong et al., 2009). Socialstyrelsen (2011) menar att 

information, rådgivning, stegräknare och FaR bör erbjudas personer med diabetes mellitus typ 

2 då det har visat sig leda till utökad fysisk aktivitet. Författarna anser att fynden i studierna 

och Socialstyrelsens rekommendationer överensstämmer. Vidare kan sjuksköterskan arbeta 

hälsofrämjande utifrån Orems egenvårdsmodell i kombination med Socialstyrelsens riktlinjer. 

Då diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom kan även teorin om empowerment användas 

av sjuksköterskan i det hälsofrämjande arbetet.  

En studie av Nilsson (2007) som undersökte sjuksköterskors, läkares och sjukgymnaster tilltro 

till FaR visade att sjuksköterskor hade störst förtroende till metoden. Nilsson (2007) visar 

även att vårdpersonal som själva är fysiskt aktiva ordinerar FaR i större utsträckning. Detta 

ställer sig inte i enhet med Hälso- och sjukvårdslagen som menar lika vård för alla (HSL, SFS 

1982:763, 2 §). Författarna anser att bristande kunskap om hur personer med diabetes mellitus 

typ 2 påverkas i sin hälsa av fysisk aktivitet leder till att individer behandlas olika beroende på 

vårdgivarens kunskap och erfarenhet.  

 

I det västerländska samhället är det vanligt att ohälsa skylls på enskilda individer (Ahmadi, 

2008). Hälsovådliga faktorer som rökning, övervikt, stress och osunt leverne kan leda till 

insjuknande i diabetes mellitus typ 2, riskfaktorerna kan lätt skyllas på den drabbade 

individen. ICN (2006) skriver i sin etiska kod att sjuksköterskor i sitt omvårdnadsarbete bör 

respektera mänskliga rättigheter och visa hänsyn gentemot andra människors värderingar, 

vanor och trosuppfattning.  Trots att fysisk aktivitet kan verka hälsofrämjande för individer 

med diabetes mellitus typ 2 måste sjuksköterskor i sin roll beakta varje individs vilja och 

möjlighet till att utföra fysisk aktivitet anser författarna. I det hälsofrämjande arbetet är det 

viktigt att bortse från det västerländska synsättet och inte beskylla individen för sin sjukdom 

(Ahmadi, 2008). 

 

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien är genomförda i olika delar av världen och 

både män och kvinnor är undersökta.  Eakin et al. (2013) och Mathieu et al. (2008) beskriver 

hur deras studier innefattat personer med olika etnisk och socioekonomisk bakgrund. Hanssen 

(2007) skriver att sjukvårdspersonal i sitt arbete kan möta individer med olika kulturella och 

etniska bakgrunder. Kunskap om olika kulturer, traditioner och religioner är ett redskap som 

kan underlätta i mötet med personer från olika kulturer och öka förståelsen. Vidare kan 

språksvårigheter innebära problem i kommunikationen mellan sjuksköterska och den 

drabbade vilket begränsar dennes möjlighet att förmedla tankar och känslor. Missförstånd och 
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osäkerhet hos individen samt vårdpersonal kan leda till en otrygghet och minska förmågan att 

påverka sin hälsa positivt hos den drabbade. God kontakt ska främjas mellan den drabbade 

och vårdpersonal, individens behov av kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses och insatser 

ska utformas och genomföras i samråd mellan parterna (HSL, SFS 1982:763, 2§).  

 

Määttä och Öresland (2014) hävdar att bemötande influeras av omedvetna föreställningar 

gällande kön och könsroller och kan ha negativ påverkan och mötet. Det är därför viktigt att 

inom omvårdnad ha ett genusperspektiv och medvetenhet för att kunna reflektera och 

ifrågasätta attityder, värderingar och normer. Den sjuka människan bör bemötas fördomsfritt 

(ibid).  Författarna anser följaktligen att det är av betydelse att tillämpa en förståelse för varje 

individs unika situation för att mötet och det hälsofrämjande arbetet ska upplevas positivt och 

ge bra resultat. 

5.3 Kliniska implikationer och förslag till vidare forskning  
Agardh (2010) beskriver att en ökning av sjukdomen globalt vilket resulterar i ökade 

samhällskostnader samt lidande för den drabbade individen. Fysisk aktivitet har visat sig vara 

en billig och effektiv metod som både kan verka preventivt och behandlande av sjukdomen 

(Sundin, 2006). Fysisk aktivitet kan i stor grad genomföras som en form av egenvård där 

sjuksköterskan är en av aktörerna i det hälsofrämjande arbetet för personer med diabetes 

mellitus typ 2. Nilsson (2007) visar att vårdpersonal som innehar rätt att förskriva FaR 

upplever sin kunskap gällande ämnet som bristfällig efter grundutbildningen. Föreliggande 

uppsats kan bidra till att ge djupare förståelse om hur fysisk aktivitet påverkar personer med 

diabetes mellitus typ 2 i sin hälsa.  

  

Förslag på vidare forskning kan vara att undersöka metoder som kan leda till utökad 

följsamhet till fysisk aktivitet som behandling hos personer med diabetes mellitus typ 2. 

Dagens nya kommunikationsmöjligheter och medier kan undersökas och utvärderas som 

hjälpmedel för vårdpersonal. Individanpassade och kostnadseffektiva metoder där dagens 

tekniska kommunikationsmöjligheter kan användas för att nå förbättring i sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete som leder till ökad kunskap hos personer med typ 2-diabetes.  

5.4 Slutsats 
Konklusionen av föreliggande studie visar att personer med diabetes mellitus typ 2 kan 

främjas i sin hälsa av fysisk aktivitet. Hälsa påverkas i olika grad beroende på den fysiska 

aktivitetens duration, intensitet, regelbundenhet samt vilka förutsättningar och stöd individen 

har för att bedriva egenvård. Då diabetes mellitus typ 2 kan innebära mycket lidande för den 

drabbade individen och sjukdomens incidens idag ökar är det viktigt för dagens 

sjuksköterskor att ha god kunskap om sjukdomens komplexitet. Sjuksköterskans kompetens 

om sjukdomen och förmåga att stärka individer till god egenvård kan bidra till stora vinster på 

såväl individnivå som samhällsnivå.   
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* Artiklar som använts i resultatet



 

 
 

Bilaga 1, Sökmatris. 

 

Bilaga 1 (1)  

Databas  Sökord  
Resultat av 

sökningen  

Urval 1 

Lästa 

titlar  

Urval 2 

Lästa 

abstract  

Urval 3 

Lästa i 

fulltext  

Urval 4 

Utvalda 

artiklar  

Cinahl 

140902 

1. (MM ”Diabetes 

Mellitus, type 2”) 
 26,242 

    

Cinahl 

140902 

2. (MM ”Health 

Promotion”) 
23,735 

    

Cinahl 

140902 
3. ”Physical activity” 33,531 

    

Cinahl 

140902 
4. S1 AND S2 AND S3  50 

    

Cinahl 

140902 

6. S1 AND S2 AND S3 

       Begränsningar: 

 English 

 Peer reviewed 

 Age 19+ 

 2004-2014 

  

26 (11*) 15 14 4 1 

*Varav 11 dubbletter i  Medline 

 

Bilaga 1 (2) 

Databas  Sökord  
Resultat av 

sökningen  

Urval 1 

Lästa titlar  

Urval 2 

Lästa 

abstract  

Urval 3 

Lästa i 

fulltext  

Urval 4 

Utvalda 

artiklar  

Medline 

140903 

1. (MM ”Diabetes 

Mellitus, type 2”) 
 66,884 

    

Medline 

140903 

2. (MM ”Health 

Promotion”) 
33,852 

    

Medline 

140903 
3. ”Physical activity” 60,756 

    

Medline 

140903 
4. S1 AND S2 AND S3  79 

    

Medline 

140903 

 

6. S1 AND S2 AND S3 

       Begränsningar:   

 English 

 Age 19+ 

 2004-2014 

  

41 41 15 7 3 

 
 
 
 



 
 

 

Bilaga 1 (3)  

Databas  Sökord  
Resultat av 

sökningen  

Urval 1 

Lästa 

titlar  

Urval 2 

Lästa 

abstract  

Urval 3 

Lästa i 

fulltext  

Urval 4 

Utvalda 

artiklar  

Pubmed 

140904 

1. ”Diabetes Mellitus, type 

2” (MeSH Terms) 
 84,758 

    

Pubmed 

140904 

2. ”Health Promotion” 

(MeSH Terms) 
54,184 

    

Pubmed 

140904 

3. 3.”Physical Activty” (All 

fields) 
61,198 

    

Pubmed 

140904 
4. S1 AND S2 AND S3  171 

    

Pubmed 

140904 

6. S1 AND S2 AND S3  

       Begränsningar:  

 English 

 2002-2014 

 Age 19+ 

 Full text 

  

103 (37*) 66 29 13 6 

 
*Varav 37 dubbletter i Medline. 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 (1)   

Författare, år, 

artikelns titel, tidskrift, 

databas, land.  

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: Cheong; S-

H., Mccargar, L. J., Paty, 

B. W., Tudor-Locke, C., 

Bell, R.C. (2009) 

 

Artikels titel: The first 

step First bite program: 

guidance to increase 

physical activity and 

daily intake of low 

glycemic index foods. 

 

Tidskrift:  

American Dietic 

association.  

 

Databas: Cinahl 

 

Land: Kanada 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

ett program med 

en kombination 

av fysisk 

aktivitet och 

kost med lågt 

glykemiskt 

index kan 

förbättra HbA1c 

och hjärt-kärls 

status i 

jämförelse med 

bara ett program 

med fysisk 

aktivitet. 

Metod: 

Kvantitativ metod,  

 

Design: experimentell 

 

Population: 

Inklusionskriterier 

Diabetes mellitus typ 2. Ej insulin behandling. 

Ålder 40-70 år. 

Inga hjärt-kärlsjukdomar 

Ej motsäger sig fysisk aktivitet. Får ej medverka i träningsprogram sedan tidigare. 

Ska ha fått grundläggande utbildning i diabetes. Går minder än 8800 steg/dag.  

Godkände medverkan i studien.  

   

Exklusionskriterier  

Ej beskrivet.  

Urval: 

Med hjälp av lokal media. 43 personer randomiserades till två grupper. 22 i 

interventionsgruppen och 21 i kontrollgruppen. 38 slutförde studien, varav 22 

män och 16 kvinnor. 

 

Datasamlingsmetod: 

Kliniska mätningar med valida och reliabla instrument. Data från stegräknare. 

Data från matdagbok. Studiens längd 16 veckor.  

 

Analysmetod: 

Statistisk analys. Deskriptiv statistik.  

Bonferroni test.  

Etik: Etiskt godkänd av en etisk kommitté. 

Studiens styrkor: 

Tydligt redovisad 

design, Relevant 

och tydligt urval 

och 

datainsamling.  

Litet bortfall av 

deltagare.  

Flera författare, 5 

st.  

  

Studiens 

svagheter: 

Ej blindade 

deltagare eller 

forskare.    

 

Värdering: Hög 

kvalitet.  

 

Resultat: En ökning 

av fysisk aktivitet i 

båda grupperna sågs. 

Båda grupperna 

nådde liknande 

förändringar i 

midjemått.  

Gruppen med kost 

och fysisk aktivitets 

program nådde 

liknande resultat som 

de som endast fick ett 

program gällande 

fysisk aktivitet.   

 

Mätvärden 

interventionsgruppen 

(First step program): 
 

Vikt: Kg  

102,499,6 

BMI:  

35,534,7 

Midjemått: cm 

117111 

HbA1c: %  

7,27,0 

Blodtryck: mm/hg 

121/84123/83 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 (2)  

Författare, år, artikelns titel, 

tidskrift, databas, land.  

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: De Greef, K., 

Deforche, B., Tudor-Locke, C & 

De Bourdeaudhuij, I. (2010). A 

cognitive-behavioural pedometer 

based group intervention on 

physical acticity and sedentary 

behaviour  in individuals with type 

2 diabetes. 

 

Artikelns titel: A cognitive-

behavioural pedometer based group 

intervention on physical acticity 

and sedentary behaviour in 

individuals with type 2 diabetes. 

 

Databas: Pubmed 

 

Tidskrift:  

Health education Research. Vol.25. 

no 5 2010. Pages 724-736. 

 

Land: Belgien 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

stegräknare och kognitiv 

träning i grupp kan 

främja fysisk aktivitet 

hos personer med 

diabetes mellitus typ 2. 

Metod: Kvantitativ  

 

Design: Experimentell 

 

Population: 

Inklusionskriterier 

Haft diabetes mellitus typ 2 i minst 

6 månader, ålder 35-75. Inga 

fysiska eller medicinska 

begräsningar som förhindrar fysisk 

aktivitet.  

Exklusionskriterier  

Ej beskrivet.  

Urval: 

41 personer inkluderades i studien.  

Samtliga gav samtycke. 

Dessa randomiserades till en 

interventionsgrupp med (N=20) 7 

kvinnor och 13 män eller en 

kontrollgrupp med (N=21), 6 

kvinnor och 15 män.  

Datasamlingsmetod: 

Kliniska mätningar med valida och 

reliabla instrument. Data från 

stegräknare. Frågeformulär.  

Analysmetod: 

Statistisk analys. Deskriptiv 

statistik.  

T-test och Chi-2 test.  

Etiskt godkänd av en kommite. 

 

Studiens styrkor: Tydligt 

redovisad design. Relevant och 

tydligt urval och datainsamling.  

Litet bortfall av deltagare (12,2%).  

Flera författare, 4 st.  

  

Studiens svagheter: 

Ej blindade deltagare eller forskare.   

Pilotstudie. 

 

 Värdering: Medel kvalitet. 

Resultat: Studien visade 

att ökad fysisk aktivitet, 

mätt över ett år visade 

förbättringar vid kontrollen 

efter 12 veckor gentemot 

kontrollgruppen som ej 

fick intervention. 

Varierande fysiska resultat 

och hälsoeffekter i båda 

grupper över 12 månader 

visades.  

 

Mätvärden 

interventionsgruppen:  

 

Vikt: kg 

83,5  83,9  84,9 

BMI: 

29 29,129.4 

HbA1c: % 

7,57,3  7,9 

Blodtryck : mm/hg 

148/84143/80144/75 

Kolesterol: mg/dl 

192190186 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 (3)  

Författare, år, artikelns titel, 

tidskrift, databas, land.  

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: Diedrich A, 

Munroe DJ, Romano M. 

(2009).  

Artikelns titel: Promoting 

physical activity for persons 

with diabetes. Diabetes Educ. 

2010 Jan-Feb;36(1):132-40. 

doi: 

10.1177/0145721709352382. 

Epub 2009 Dec 17. 

 

Från: Pubmed  

Land: Usa 

Syftet med studien var 

att värdera effektiviteten 

av ett egenvårdsbaserat 

program för fysisk 

aktivitet hos personer 

med diabetes mellitus typ 

2. 

 

Metod: Kvantitativ metod  

Design: Kvasiexperimentell design.  

Urval: Personer med diabetes mellitus typ 2 som 

ingick i Diabetes self-management education 

program (DSMEP) på samma sjukhus. Samtliga hade 

fått två timmars utbildning av diabetessjuksköterska 

och dietist. Genom randomiserat urval delades 

deltagarna in i intervention respektive kontrollgrupp. 

Studiens längd 3 månader.  

Population: 53 deltagare mellan 23-89 år. 

Medelålder 54,2. 18 män och 35 kvinnor. 

Interventionsgruppen fick utöver utbildning även en 

bok och en stegräknare.  

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

Inklusionskriterier: Personer med diabetes mellitus 

typ 2 och vara med i sjukhusets diabetes 

utbildningsgrupp  

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär via post, egen 

dokumenterad fysisk aktivitet, uppföljande 

telefonsamtal samt kliniska mätningar. Stegräknare. 

 Analysmetod: Statistisk beskrivande analys.  

T-test.  

Etik: Granskad och godkänd av etisk grupp 

Studiens styrkor: 
Relevant urval. Tydliga 

mätvärden från baslinje till 

slut.  Randomiserat urval 

till grupperna. 

Datainsamlings metod och 

analys tydligt beskriven. 

Resultat tydligt redovisat.  

Redovisat bortfall. Ingen 

signifikant skillnad mellan 

grupperna vid studiens 

start gällande mätvärden.  

Studiens svagheter: Stort 

bortfall på 38 %. Ej 

blindning. Litet urval 

 

Värdering: Medel kvalitet 

Deltagare i både 

interventionsgruppen 

och kontrollgruppen 

uppvisade reduktion i 

HbA1C och vikt. 

Båda grupper ökade 

sin fysiska aktivitet. 

Interventionsgruppen 

fick lägre diastoliskt 

blodtryck än 

kontrollgruppen. 

 

Mätvärden 

interventionsgruppen:  

 

Blodtryck: mm/hg 

129/72  132/69. 

HbA1c: % 

7,84   6,26  

Vikt: kg 

95  91  

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 (4)  

Författare, år, artikelns titel, 

tidskrift, databas, land.  

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare:   
Di Lorento, C., Carmine, F., 

Lucidi, P., Murdolo, G., De Cicco, 

A., Parlanti, N., Santeusanio, N., 

Brunetti, P & De Feo, P. (2003)   

 

 

Artikels titel: Validation of a 

Counseling Strategy to Promote the 

Adoption and the Maintenance of 

Physical Activity by Type 2 

Diabetic Subjects 

Tidskrift:   Diabetes Care 

February 2003 vol. 26 no. 2 404-

408 

 

Databas: Pubmed 

 

Land: Italien 

 

 

Syfte: Studien var 

designad för att validera 

en rådgivande strategi 

som kan användas för att 

främja fysisk aktivitet 

hos individer med 

diabetes mellitus typ 2.  

Metod: 

Kvantitativ metod,  

 

Design: experimentell, RCT studie 

 

Population: 

340 st. 179 kvinnor och 161 män.  

Inklusionskriterier: 

40 år och äldre.  

Diagnostiserad diabtes mellitus typ 

2 i minst 2 år.  

  

Exklusionskriterier:  

Personer med sjukdom som kan 

reducera livslängden. Hjärt-, lever- 

eller njursvikt.  

 

Urval: 

340 personer randomiserades till en 

intervention (n=182) eller 

kontrollgrupp (n=158).  

Datasamlingsmetod: 

Kliniska mätningar. Provtagningar.  

Standardiserade frågeformulär. 

Studiens längd 2 år.  

Analysmetod: 

Flera statistiska test har använts för 

att prova signifikans. Student´s t 

test, Mann-Whitney test.  

 

Etik: Studien är etiskt godkänd av 

en kommitté.  

Studiens styrkor: Relevant urval. 

Tydliga mätvärden från baslinje till 

slut.  Randomiserat urval till 

grupperna. Datainsamlings metod 

och analys tydligt beskriven. 

Resultat tydligt redovisat.  Bortfall 

och orsak redovisad. Endast 3/182 i 

interventionsgruppen.  

Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna vid studiens start 

gällande mätvärden.  

Flera forskare. 

Studiens svagheter: Litet bortfall. 

Ej blindning.  

 

Värdering: Hög kvalitet 

HbA1c minskade i 

interventionsgruppen som ökade 

sin fysiska aktivitet. Efter 2 år 

hade även BMI och vikt 

reducerats i gruppen.   

 

 

Mätvärden 

interventionsgruppen: 

 

BMI.  

29,328,9 

HbA1c: % 

7,67,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 (5)  

Författare, år, artikelns titel, 

tidskrift, databas, land.  

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: Dyson, P.A., Beatty, S 

& Matthews, D.R. (2010) 

 

 

Artikelns titel: An assesment of 

lifestyle video education for people 

newly diagnosed with type 2 

diabetes. 

 

Tidskrift:  

Journal of human nutriton and 

dietetics 

 

Databas: Medline 

 

Land: England 

 

 

Syftet var att utveckla 

ett videobaserat 

utbildningsprogram 

för personer som 

nyligen fått 

diagnosen diabetes 

mellitus typ 2.  Samt 

att värdera skillnader 

i kunskap, 

biomedicinska 

faktorer och 

livskvalité.  

 

Metod: 

Kvantitativ metod,  

Design: experimentell, RCT studio 

Population 

Inklusionkriterier: 

Ålder över 18 år.  

Diagnostiserad diabetes mellitus typ 2 de senaste 6 

månaderna. 

Exklusionskriterier: 

Individer med diabetes typ 1. Gravida.  

Kvinnor som ej använde preventivmedel. Ammande 

kvinnor.  

Psykiskt sjuka inklusive ätstörningar. Alkohol och 

drogmissbrukare. Höga kreatininvärden. Nedsatt 

leverfunktion eller känd malignitet.  

Urval: 

42 personer inkluderades i studien.  

43 % män. Medelålder 60.8 år.  

Dessa randomiserades till en interventionsgrupp med 

(N=21) eller en kontrollgrupp med (N=21) genom 

lottning.  

Datasamlingsmetod: 

Kliniska mätningar.  

Data från stegräknare.  

Matdagbok.  

Standardiserade 

Frågeformulär bla Who:s gällande livskvalité.  

Analysmetod: 

Statistisk analys. Deskriptiv statistik.  

T-test. 

Etik: Etiskt godkänd av en kommitté. 

 

Studiens styrkor:  

Relevant och tydligt urval  

Datainsamling beskriver.  

Litet bortfall. 3 st ur 

kontroll gruppen. Stärker 

validiteten.   

Flera författare, 3 st.  

Oberoende observatör 

övervakade 

randomiseringen 

93 % (N=39) fullföljde 

studien.  

 

Studiens svagheter: 

Inga tydliga.  

  

Värdering: Hög kvalitet. 

Resultat: Efter 6 månader 

visade interventionsgruppen 

högre kunskap om diabetes 

än kontrollgruppen. 

Ingen skillnad sågs efter 6 

månader i HbA1c, kolesterol 

eller antal steg/dag mellan 

grupperna. Däremot sågs en 

förbättring i HbA1c, total 

kolesterol och LDL i 

interventionsgruppen från 

studiens början till slut.   

 

Mätvärden 

interventionsgruppen: 

 Vikt: kg 

90,789,3 

BMI: 

31,931,5 

Blodtryck: mg/hg 

139/81 136/79 

HbA1c: % 

7,66,9 

Kolesterol: mmol/l 

4.74,2 

LDL: mmol/l 

2,72,2 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 (6)  

Författare, år, artikelns 

titel, tidskrift, databas, land.  

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare:   
Eakin, E.K., Reeves, M.M., 

Winkler, E., Healy, G.N., 

Dunstan, D.W., Owen, N., 

Marshal, A.M & Wilkie, K.C 

. (2013)  

 

 

Artikels titel:. Six-Month 

Outcomes from Living Well 

with Diabetes: A Randomized 

Trial of a Telephone-

Delivered Weight Loss and 

Physical Activity Intervention 

to Improve Glycemic Control 

 

 

Tidskrift:  Annals of 

Behavioral Medicine 

© The Society of Behavioral 

Medicine 2013 

 

Databas: Pubmed 

 

Land: Australien 

 

Syftet var att utvärdera 

ett telefons baserat 

program för personer 

med diabetes mellitus 

typ 2.  Som ska främja 

viktminskning och 

ökad fysisk aktivitet.   

Metod: 

Kvantitativ metod,  

Design: experimentell, RCT studie 

Population: 

56,3 % män. Medelålder 58.0 år. Hög andel överviktiga.  

Inklusionskriteriers: 

Ålder 20-75.  

Kan nås på telefon. 

Inaktiva.  

BMI >25 

Exklusionskriterier:  
Ej beskrivet. 

Urval: 

302 personer randomiserades till en intervention eller 

kontrollgrupp. Samtliga med diabetes mellitus typ 2 i 

minst 5 år och som uppfyllde inklusionkriterier. 

Interventionsgruppen fick regelbundna telefonsamtal 

med stöd i att vara fysisk aktiva och rådgivning kring 

kost. Kontrollgruppen fick skriftlig information kring 

egenvård vid diabetes via post.  

Datasamlingsmetod: 

Kliniska mätningar (vikt, längd) och provtagningar.  

Data från stegräknare.  

Standardiserade frågeformulär.  

Telefonsamtal och hembesök.  

Analysmetod: Statistisk analys. Beskrivande statistik. 

SPSS. T-test för att se skillnader 

 

Etik: Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 

 

Studiens styrkor:  

Bra beskrivet 

urval. RCT. 

Tydligt 

redovisade 

instrument för 

datainsamling.   

Stort antal 

deltagare.  

Litet bortfall. 

87,4 % av 

interventionsgrup

pen och 92,7 % av 

kontrollgruppen 

fullföljde studien.  

Orsaker till 

bortfall tydligt 

redovisat.  

  

Flera författare 8 

st.  

 

Studiens 

svagheter: 

Ej presenterade 

exklusionkriterier 

 

Värdering: Hög 

kvalitet. 

Personerna i 

interventionsgruppen fick utökat 

stöd i form av undervisning och 

stöd genom telefonsamtal.  

Dessa ökade sin fysiska 

aktivitet, minskade sin 

kroppsvikt och minskade sitt 

energiintag på 6 månader. 

Ingen skillnad sågs i mätningen 

av deras HbA1c. 

 

Mätvärden 

interventionsgruppen: 

Vikt: kg 

94,593,3 

HbA1c: % 

7,47,5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 (7)  

 

 

 

 

 

Författare, år, artikelns titel, 

tidskrift, databas, land.  

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare:   
Espeland, M. A,. Rejeski., J.W., 

West, D.S., Bray, G.A., Clark, 

J.M., Peters, A.l., Haying, C., 

Johnson, K.C., Horton, E.S & 

Hazuda, H.P. (2013).  

 

Artikelns titel:  Intensive weight 

loss intervention in older 

individuals: results from the Action 

for Health in Diabetes Type 2 

diabetes mellitus trial. 

 

Tidskrift:  Journal compilation, 

2013, The American Geriatrics 

Society. 

Databas: Pubmed 

 

Land: Usa 

 

 

Syfte: Att jämföra 

vikt, fitness och 

risk för 

hjärtkärlsjukdom 

hos äldre och 

unga individer 

med diabetes 

mellitus typ 2  
efter  en intensiv 

livsstils 

intervention över 

4 år.  Målsättning 

att utföra minst 

175 min fysisk 

aktivitet/vecka.  

Metod: 

Kvantitativ metod,  

Design: experimentell, RCT studie. Randomized   

controlled clinical trial 

Population:  

4092 individer mellan 45-64 år.  

1053 individer mellan 65-76 år.  

Inklusionskriteriers 

45-76 år. 

BMI över 25. 

HbA1c under 11 % 

Systoliskt blodtryck under 160 mm/Hg. 

Diastoliskt under 100 mm/Hg.  

Diabetes mellitus typ 2. 

Exklusionskriterier  

Ej beskrivet. 

Urval: 

45-64 år delades in i två grupper. Intervention 

eller kontroll grupp.  

65-76 år delades in på samma sätt. Detta skedde 

genom randomisering.  

Datasamlingsmetod: 

Standardiserat frågeformulär.  

Kliniska mätningar. 

Provtagningar.  

Tränings test vid studiens start.  

Analysmetod: 

Statistisk analys. Chi-två test. -test 

Etik: Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 

 

Studiens styrkor:  

Tydligt och relevant urval.  

Stort antal deltagare.  

Litet bortfall. 

  

Flera författare 9 st.  

Studiens längd, 2 år.  

 

Studiens svagheter: 

Svårtolkad redovisad 

statistik i resultatet.  

 

 

Värdering: Hög kvalitet. 

Resultat:  
Över fyra år hade äldre 

individer högre 

viktreducering än yngre 

deltagare. Överlag 

förbättrades både kontroll 

och 

interventionsgrupperna. 

Individerna i de båda 

interventionsgrupperna 

minskade sitt HbA1c och 

midjeomfång. 

 

Mätvärden 

interventionsgrupp jämfört 

med kontrollgrupp:  

HbA1c: % 

-0,165 % 
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Författare, år, artikelns titel, 

tidskrift, databas, land.  

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: Kim, C., Hwang, 

A., & Yoo, J. (2004). The 

impact of a stage-matched 

intervention to promote 

exercise behavior in 

participants with type 2 

diabetes.. 

 

Artikels titel: The impact of a 

stage-matched intervention to 

promote exercise behavior in 

participants with type 2 

diabetes. 

 

Tidskrift:  

International Journal Of 

Nursing Studies, 41(8), 833-841 

 

Databas: Pubmed 

 

Land: Sydkorea 

Syftet var att utveckla 

och utvärdera en 

särskild intervention i 

att främja individer 

med diabetes mellitus 

typ 2 med koreanskt 

ursprung att förändra 

sin inställning. 

Metod: 

Kvantitativ metod, CCT 

Design: Kvasi-experimentell 

Population:  45 personer med diabetes mellitus typ 2. 

Inklusionkriterier 

Diabetes mellitus typ 2 i mindre än 20 år.  

Fasteglukos över 240 mg/dl. 

Mindre än 10 % av HbA1C. 

Exklusionskriterier  

Patienter med hjärtsjukdom, retinopati, neuropati, nefropati, 

inga muskler   

Eller skelettsjukdomar. Ingen funktionsnedsättning eller 

insulinbehandling.  

Urval: 

Anpassat urval. 45 personer från ett diabetescenter på ett 

universitetssjukhus i Sydkorea. Medelålder på 53,29 år. 

62,2% var män. Ingen skillnad mellan intervention och 

kontrollgrupp vid baslinje gällande förhållande och mängd 

till fysisk aktivitet. Ingen skillnad i HbA1c och fasteglukos. 

Datasamlingsmetod: 

Frågeformulär.  

Egenrapporterad data angående träningsmängd. 

Glukosvärden kontrollerades med lämpliga mätinstrument i 

start och slutet av studien. 

Analysmetod: 

Statistisk analys. Deskriptiv statistik. Mann- whitney, chi-

square och t-test har använts för att jämföra skillnader 

mellan grupperna. 

Etik: Etiskt godkänd av en kommitté. 

 

Studiens styrkor: 

Tydligt redovisad 

design,  Relevant 

urval och 

datainsamling.  

Inget bortfall av 

deltagare.  

  

Studiens 

svagheter: 

Ej blindade 

deltagare eller 

forskare.   

Ej Slumpmässigt 

urval.  

  

Värdering: Hög 

kvalitet. 

Resultat: En ökning av 

fysisk aktivitet sågs i 

interventionsgruppen över 

3 månader som fick 

särskilt stöd gällande 

anpassad träning, 

uppföljande telefonsamtal. 

Ingen ökning såg hos 

kontrollgruppen i fysisk 

aktivitet. 

Fasteglukos och HbA1c 

minskade hos 

interventionsgruppen 

medan de båda värdena 

ökade hos 

kontrollgruppen.   

 

Mätvärden 

interventionsgruppen:  

 

 Fasteglukos: mg/dl 

 156 139 

HbA1c: % 

7,84   6,96  
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Författare, år, artikelns 

titel, tidskrift, databas, 

land.  

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare:   
Mathieu, M., Brochu, M., & 

Béliveau, L. (2008) 

 

Artikels titel: DiabetAction: 

changes in physical activity 

practice, fitness, and 

metabolic syndrome in type 

2 diabetic and at-risk 

individuals 

 

 

 

Tidskrift:  Clinical Journal 

Of Sport Medicine: Official 

Journal Of The Canadian 

Academy Of Sport Medicine, 

18(1), 70-75.   

 

Databas: Medline 

 

Land: Kanada 

 

 

Syfte: Att studera och 

utvärdera förändringar i 

mängd fysisk aktivitet, 

kroppssammansättning, 

fitness och 

hälsoparametrar efter 

att individer har 

deltagit i ett 

träningsprogram avsett 

personer med diabetes 

mellitus typ 2. 

 

Metod: 

Kvantitativ metod, 

Design: Kvasi-experimentell.  

Population:  

Inklusionkriterier 

Personer 

 med diabetes mellitus typ 2.  

Personer med insulinresistens.  

BMI över 30 eller tydlig familjehistorisk av diabetes mellitus typ 

2. (Mor, far, syskon.)  

Ålder 40-65 år.  

Vara inaktiv.  

Kanadensisk.  

Exklusionskriterier  

Icke engelsk eller fransktalande. 

Gravida. Ej rekommenderade av läkare att utföra fysisk aktivitet.  

Urval: 

Bekvämlighetsurval.  

39 st individer rekryterades genom medicinska kliniker, annonser 

i lokala tidningar, apotek, butiker eller genom muntlig spridning.  

Krav på deltagande i minst 5 av 10 träffar med och varit med på 

före och efter tester.  

Datasamlingsmetod: 

Provtagningar. Mätningar.  

Intervjuer. Frågeformulär gällande träning.  

Analysmetod: 

Statistisk analys med T-test, mann whitney och wilcoxon test.  

 

Etik: Studien är etiskt godkänd av en kommitté. 

Studiens styrkor:  

Tydligt och relevant 

urval.  

Tydligt redovisad 

datainsamlingsmetod 

och instrument.   

Deltagare med olika 

etnisk bakgrund 

Redovisade 

anledningar till 

bortfall 

Deltagare med olika 

etniska bakgrunder. 

 

 

Studiens svagheter: 

14 av 29 deltagare 

har ej diagnosen 

diabetes mellitus typ 

2.  

Bortafall 10 av 39. 

 

Värdering: 
Medelkvalitet 

Resultat:  
En ökning i fysisk aktivitet 

observerades efter 10 ett 

veckors program och mängden 

fysisk aktivitet var hos 

deltagarna fortfarande högre vid 

kontroll efter 6 månader än vid 

studiens start.  

Reduktion i kroppsvikt, 

midjeomfång, vilopuls och 

systoliskt blodtryck vid kontroll 

efter 10 veckor sågs. 

 

Mätvärden interventionsgrupp: 

Vikt: kg 

77,176,0 

BMI: 30,530,1 

Midjemått: cm 

97 94,5 

Blodtryck: mm/hg 

125/79120/77 

HbA1c: mmol/l 

0.0640.066 

Fasteglukos: mmol/l 

6,36,8 

Kolesterol: mmol/l 

7.147,28 

LDL: mmol/l 

3,173,24 
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Författare, år, artikelns titel, 

tidskrift, databas, land.  

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Författare: Van Dyck D, De Greef 

K, Deforche B, Ruige J, Bouckaert J, 

Tudor-Locke CE, Kaufman JM, De 

Bourdeaudhuij I. The relationship 

between changes in steps/day and 

health outcomes after a pedometer-

based physical activity intervention 

with telephone support in type 2 

diabetes patients. Health Educ Res. 

2013 Jun;28(3):539-45. doi: 

10.1093/her/cyt038. Epub 2013 Mar 

14. 

Artikelns titel: The relationship 

between changes in steps/day and 

health outcomes after a pedometer-

based physical activity intervention 

with telephone support in type 2 

diabetes patients 

Databas: Pubmed  

Tidsskrift: Health Education 

Researtch  

Land: Belgien 

Studiens syfte var att 

undersöka hälsoeffekter av 

användandet av 

stegräknare tillsammans 

med stödjande samtal via 

telefon hos diabetes 

mellitus typ 2. Även att se 

antal steg/dag och dess 

hälsoeffekter.  

 

Metod: Kvantitativ.  

Design: Experimentell design.  

Urval: Randomiserad kontrollerat urval.  92 personer 

med diabetes mellitus typ 2.   

Inklusionskriterier: 35-75 år. BMI 25-35. Förhöjt 

HBA1C.  Medelålder 62 år. 69 % män.  Interventions 

grupp och kontrollgrupp Ratio 2:1. Studiens längd var 

1 år.. 

Bortfall 2,2 %.  

Datainsamlingsmetod: Kliniska mätningar, 

Stegräknare. Provtagningar. Interventionsgruppen fick 

ett personligt möte, 7 st personliga telefon samtal och 

en stegräknare 

Analysmetod: Statistisk analys. SPSS. Anova. 

Etik: Studien godkänd av en etisk kommitté.  

Studiens styrkor: Litet 

bortfall. Randomisering. 

Tydliga inklusionkriterier. 

Dataanalys och använda 

instrument beskrivna. 

Tydligt redovisat resultat i 

tabeller.  

Studiens svagheter:  

Inga svagheter funna. 

 

Värdering: Hög kvalité 

Resultatet visade ingen 

påverkan på båda grupperna 

på kort eller medellångsikt. 

Däremot sågs en skillnad 

från mätning av HBa1c från 

baslinje och mätning i slutet 

hos de som ökat antal steg 

med 4000 steg/dag i 

interventionsgruppen. 

 

Mätvärden 

interventionsgruppen:  

 

Systoliskt blodtryck:  

mm/hg 

133 132132 

Midjemått: m 

1,05  1,041,04 

Vikt: kg 

89,289,289,6 

HbA1C: %  

7,37,47,3 

Fasteglukos: mg/dl 

7,97,87,4 

Kolesterol: mg/dl 

4,34,24,1 

LDL: mg/dl 

2,192,182,10  



 

 
 

 
 


