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Sammanfattning 
Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en växande folkhälsosjukdom som idag drabbat 

325 000 svenskar. Fysisk aktivitet har visat sig vara bra för dessa individer. Det har använts 

som komplement till läkemedelsbehandling och i några fall till och med ersatt den. 

Sjuksköterskan med sitt hälsofrämjande omvårdnadsarbete blir väldig viktig i denna situation.      

Syfte: Syftet med studien var att beskriva betydelsen av fysisk aktivitet hos vuxna individer 

med diabetes mellitus typ 2. 

Metod: Studien utfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design. Sökningar 

genomfördes i databaserna Cinahl och Medline för att finna artiklar relaterat till studiens 

syfte. Resultatet av 10 inkluderade artiklar sammanställdes med hjälp utav integrerad 

innehållsanalys.  

Resultat: Fysisk aktivitet visade sig minska durationen av hyperglykemi, minskade 

blodglukosnivåer efter matintag, sänkte blodglukosnivåer vid fasta, sänkte HbA1c, minskade 

insulinkoncentrationen, förbättrade vilopuls, förbättrade blodkärlens elasticitet, minskade 

BMI, minskade midjemått, sänkte blodfettskoncentrationen, minskade de inflammatoriska 

faktorerna och förbättrade lungfunktionen. Vid presentation av blodtryck visades blandade 

resultat, där både positiva och oförändrade värden framkom. Vissa former av fysisk aktivitet 

kan påverka det psykiska välmående både positivt och negativt. Fysisk aktivitet har dock visat 

sig ge positiva effekter på det fysiska välmående. 

Slutsatser: Fysisk aktivitet visade sig vara bra för individer med diabetes mellitus typ 2. 

Beroende på hur fysisk aktivitet utövas, hur länge och hur ofta kommer resultatet att bli 

varierande, men positiva effekter kommer att ses. Sjuksköterskan kan via sitt 

omvårdnadsarbete vara till stor hjälp för patienten, där hens hälsofrämjande åtgärder kan ha 

en viktig roll för att stärka egenvården för dessa individer.   

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, Fysisk aktivitet, Hälsofrämjande, Omvårdnad. 
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1. Bakgrund 
  

1.1 Historik 
Den första kända beskrivningen av sjukdomen diabetes finns skriven i egyptisk papyrusrulle 

från år 1550 före Kristus. Den beskrev individer som befann sig inom polyuriskt tillstånd, 

med andra ord stora mängder urin (Lindholm, 2009). Diabetes mellitus är en utav de stora 

folkhälsosjukdomarna. Redan år 200 före Kristus gav den grekiske läkaren Aretaios namnet 

Diabetes till sjukdomen, som på grekiska betyder ”ständigt rinnande”. Han beskrev 

sjukdomen som fasansfull och dödlig, där kött och ben ”smälte ned”, njurarna ständigt 

producerade urin och törsten gick inte att häva. Benämningen mellitus kom från en engelsk 

läkare vid namn Thomas Willis år 1647. Han smakade på patienters urin, och fann att urinen 

smakade honung, därmed tillkom mellitus som betyder honung på latin (Quittenbaum, 2007). 

Ett par hundra år senare, år 1889 var det två forskare vid namn Von Mering och Minkowsky 

som opererade bort bukspottkörteln på hundar och fann då att hundarna utvecklade diabetes 

med stor urinproduktion och törst. Detta var banbrytande och möjliggjorde att ca 40 år senare, 

år 1921 två forskare vid namn Banting och Best upptäckte att med hjälp av extrakt från 

bukspottskörteln från hundar och kalvar sänktes nivån av glukos i blodet. Med hjälp utav två 

andra forskare vid namn Collip och Macleod framställdes därefter Insulin, som blev en snabb 

tillgänglig behandling för diabetessjuka individer (Quittenbaum, 2007).  Senare på 1930-talet 

kom de engelska läkarna och diabetesforskarna H.P Himsworth och  R.B Kerr på att det fanns 

två typer av diabetessjukdomen, den ena som orsakades av brist på insulin, och den andra som 

orsakades av okänslighet för insulin (Ajanki, 1999).  

 

1.2 Diabetes mellitus 
Diabetes mellitus klassificeras i typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Båda karaktäriseras av att 

kroppen inte klarar av att transportera den glukos som utvinns från maten till cellerna. För de 

flesta av kroppens funktioner behövs glukos som energikälla. Typ 1-diabetes innebär att de 

celler som producerar insulin i bukspottskörteln gradvis slutar fungera på grund utav angrepp 

av kroppens eget immunförsvar. Personer med denna typ utav diabetes måste injicera insulin 

för att kunna överleva (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). När det handlar om typ 2-

diabetes uppstår en brist på känslighet av insulin i vävnaderna som muskler och lever. Som 

konsekvens till detta kan det leda till glykation av vävnader som forsätter till akuta 

metaboliska störningar vilket tillslut leder till organsvikt (Thent et al., 2013). Till en början 

behandlas detta tillstånd med ändrad kost, men med tiden brukar det övergå till 

tablettbehandling och även insulin (Pellmer et al., 2012).  Insulin är ett hormon som 

produceras i bukspottskörteln och regleras huvudsakligen av glukoshalten i blodet. Desto mer 

glukos i blodet, desto mer insulin produceras (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006).  

Enligt Lindholm (2009) ska ett normalt fastande blodglukosvärde ligga på < 7,0 mmol/l. I 

avsaknad av symtom krävs minst två fastande blodglukosvärden över 7,0 mmol/l för att 

individen ska kunna diagnostiseras med diabetes. Om individen inte har fastat kan diabetes 

säkerställas likaså vid flera blodglukosvärden över 12.2 mmol/l.  

 

1.3 Diabetes mellitus typ 2 

I Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2009 utgör typ 2-diabetes 85-90% av alla diabetiker i 

Sverige. Detta motsvarar en siffra på ca 325 000 individer, där det också kan ses att typ 2-

diabetes är vanligare bland män än hos kvinnor (Socialstyrelsen, 2009). World Health 

Organization (2015) kommer med liknande rapporter om att typ 2-diabetiker står för ca 90 % 

av alla diabetiker världen över, och detta beror till stor del på grund utav övervikt och fysisk 

inaktivitet. Genetiska- och miljöfaktorer samt riskfaktorer som stress, rökning och alkohol 

ökar risken att drabbas av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2009). I åldersgruppen 55- 64 år har 
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andelen som har diabetes ökat drastiskt över de senaste 20 åren. År 1980 låg siffran på 2.2 % 

vilket idag har ökat till 3,8 % hos kvinnor. I Samma åldersgrupp för män har denna siffra ökat 

från 3,6 % till 6,0 %. År 2000 hade 8,5 % av kvinnor mellan 75-84 år diabetes. Samma år 

hade 10,5% av männen i samma åldersgrupp diabetes (Socialstyrelsen, 2009). Enligt det 

svenska Nationella diabetesregistrets årsrapport från år 2014 framkommer det att antalet 

registrerade patienter med diabetes mellitus typ 2 minskat flera år i rad. År 2010 var antalet 

registrerade personer 12433, vilket till år 2014 minskat till 10031 personer. Utöver det var 

andelen män år 2010 64,8 %, vilket år 2014 hade minskat till 64 %.  

 

Typ 2-diabetes är mer ärftligt än diabetes typ-1, och ca 15 % av den svenska befolkningen 

anses bära på arvsanlag för att utveckla sjukdomen (Svenska Diabetesförbundet, 2013).  

Mörkertalet för antal insjuknande i typ 2-diabetes är stort, där screening-undersökningar visar 

att ungefär hälften av alla med sjukdomen inte vet om att de har den (Socialstyrelsen, 2009). 

Sjukdomen kan diagnostiseras flera år efter debuten i samband med att komplikationer har 

uppstått (WHO, 2015). Komplikationer i samband med diabetes mellitus typ 2 kan vara 

infektioner, nedsatt allmäntillstånd, sexuella problem och viktminskning. Även sena 

komplikationer som retinopati, neuropati, ateroskleros och hjärt-kärlsjukdomar kan 

förekomma (Mosand & Stubberud, 2011).  Över 65 % av alla dödsfall relaterat till diabetes 

typ 2 orsakas av kardiovaskulära komplikationer, där diabetes likaså är ledande när det 

kommer till njursvikt, benamputationer och blindhet som inte är relaterat till skador. 

(Schellenberg, Dryden, Vandermeer, Ha & Korownyk, 2013). Andra benämningar på typ 2-

diabetes är ”vuxendiabetes” eller ”åldersdiabetes”, vilket inte stämmer på grund utav att även 

barn kan drabbas av sjukdomen (Quittenbaum, 2007). Vanlig debutålder för sjukdomen är vid 

50 års ålder, och risken fortsätter stiga med åldern (Socialstyrelsen, 2009).  

 

1.4 Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus typ 2 

Fysisk aktivitet har genom de senaste 100 åren ansetts vara en utav de stora interventionerna 

när det kommer till behandling av diabetes mellitus, tillsammans med nutrition och läkemedel 

(Thent, Das & Hentry, 2013). Fysisk aktivitet avses vara kroppens rörelse till följd utav 

skelettmuskulaturens sammandragningar som ger en ökad energi förbränning 

(Folkhälsomyndigheten, u.å). Fysisk aktivitet är allt ifrån städning, trädgårdsarbete, fysisk 

belastning på jobbet samt inom olika hobbyverksamheter såsom svampplockning, golf, 

motion och träning (Pellmer et al., 2012).   

 

I Folkhälsomyndighetens rapport från 2011 förmedlas rekommendationer från 

YFA(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet) för vuxnas aktivitetsnivå. Alla över 18 år ska vara 

fysisk aktiva minst 150 min i veckan med måttlig intensitet, eller minst 75 min vid hög 

intensitet-träning. Denna träningstid skall fördelas över flera dagar om pass på minst 10 min 

(Folkhälsomyndigheten, u.å). Pfeiffer och Klein (2014) fortsätter med att styrka vikten av 

fysisk aktivitet som terapi för patienter med diabetes mellitus typ 2. Att engagera patienten i 

en egen typ av fysisk aktivitet, utformad efter patientens önskemål och förmåga är grunden 

för terapeutisk livsstilsförändring, och skall utföras minst 30 minuter dagligen (ibid.).  

 

1.5 Sjuksköterskans roll  

Den rekommenderade behandlingen för att få en stabiliserad blodglukosnivå och förhindra 

komplikationer hos patienter med diabetes mellitus inkluderar fysisk aktivitet, 

läkemedelsbehandling, självkontroll av blodglukos och utbildning att utföra egenvård. 

Kostrådgivning är likaså viktigt att ta upp med individen och arbeta kring (Sürücü & Kızılcı, 

2012). Som sjuksköterska är det ett måste att ha rätt kompetens när det kommer till kunskaper 

om diabetes mellitus och patientgruppen. Det som är viktigt är att bidra till att individen själv 
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kan ta ansvar för behandlingen så att hen ska kunna leva ett självständigt och gott liv (Mosand 

& Stubberud, 2011). 

 

Att hålla sig uppdaterad inom området är ett måste för sjuksköterskan för att bedriva en bra 

vård. Ny forskning och information tillkommer ständigt om nya läkemedel, nya 

behandlingsmetoder och hjälpmedel. Att drabbas av diabetes kan kräva behandling på flera 

olika plan, både fysiologiskt och psykologiskt. Dessa patienter behöver individanpassad 

vård/behandling för att sjukdomens negativa effekter ska minimeras. Därmed ställs det krav 

på hur sjuksköterskan ska hantera, bemöta och vägleda dessa individer, genom det 

omvårdnadsanpassade arbetet. Vid denna process måste sjuksköterskan ta sig an 

handledarrollen och ge stöd (Mosand & Stubberud, 2011). 

 

Sjuksköterskor inom området innehar kunskap om bedömning, planering, implementering, 

och utvärdering av diabetes. Dessutom är sjuksköterskor i den bästa positionen för att 

koordinera de nödvändiga förändringarna inom det praktiska området och patientens 

undervisning (Wu, Tung, Liang, Lee & Yu, 2014). Sjuksköterskan inom området bör vara 

lyhörd och visa respekt när det kommer till kommunikation med patienten, bland annat för att 

bedöma individuellt utbildningsbehov och individens förmåga till egenvård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2013; Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, 2013).  

Inom Hälsofrämjande omvårdnad läggs fokus på att förstå individens situation kring hälsa och 

åtgärder istället för sjukdom och problem (Svenska sjuksköterskeföreningen, 2008). Individer 

med diabetes måste lära sig utvärdera sig själva, bestämma vad som behöver göras kring deras 

behov, och utföra detta. För att detta ska bli möjligt behövs utbildning och information om 

diabetes mellitus (Sürücü & Kızılcı, 2012). Ges detta till individen kan hen själv positivt 

påverka sin egen hälsa. Det är av stor betydelse för framtiden, då med rätt information och 

undervisning blir det möjligt att förhindra och förebygga sjukdomens olika komplikationer. I 

undervisningen ingår information om hur motion påverkar diabetes mellitus typ 2 och vad 

som räknas in i begreppet motion. Det är viktigt att sjuksköterskan anpassar informationen för 

individen (Mosand & Stubberud, 2011). 

 

Det har visat sig att komplikationerna hos patienter med diabetes mellitus typ 2 förbättras om 

de känner sig involverade och motiverade till självhantering av sjukdomen. Individanpassade 

interventioner är en utav många strategier som motiverar och stöttar patienter i självhantering 

av sin sjukdom (Radhakrishnan, 2011). Patientens utbildning är nyckeln för metabolisk 

kontroll, vilket ställer stort ansvar på sjuksköterskan som blir den avgörande faktorn för att 

individens diabetessjukdom effektivt ska hanteras. (Wu et al., 2014).  

 

1.6 Dorothea Orems Egenvårdsteori  
Egenvård definieras enligt Orem som utförande av aktiviteter där själva individen är 

initiativtagare och utför dessa gärningar för sin egen skull. Detta i syfte för att upprätthålla liv, 

hälsa och välbefinnande.  Enligt Orems egenvårdsteori finns det fem olika metoder för att 

hjälpa och assistera patienten. Dessa är genom att göra saker för patienten, vägleda, stödja 

både fysiskt och psykiskt, skapa en utvecklande miljö och undervisa (Orem, 2001).  

Egenvård är en mänsklig reglerande funktion som individer måste med avsikt utföra själva 

eller få utfört för dem (beroende – vård). Detta för att tillföra och behålla resurser, kapacitet 

och betingelser för att upprätthålla livet. Egenvård krävs för att behålla fysiska och psykiska 

funktioner och för att utvecklas inom områden som är grundläggande för dagligt liv (Orem, 

2001).  
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Termen egenvård innebär vård som utförs av individen själv för sig själv när man har nått ett 

tillstånd av mognad som möjliggör målmedvetna, konsekventa och kontrollerade effektiva 

handlingar (Orem, 2001). Orems egenvårdsteori bygger på att stödja individens egenvård när 

hens livssituation förändras, att främja vad som anses normal funktion, välbefinnande och 

hälsa. När individen saknar kunskap om sin sjukdom uppstår klara brister i utförandet av 

egenvård. Sjuksköterskan kompenserar för detta genom undervisning och genom att stödja 

den egenvårdsförmåga som finns kvar till högsta möjlighet. Detta medför att patienten känner 

autonomi och delaktighet i vården (Orem, 2001). För att främja patientens kvarvarande 

förmågor, oberoende och självständighet ska sjuksköterskan inte ge mer hjälp än vad som 

behövs vid den aktuella situationen (Rydholm Hedman, 2009). 

 

1.7 Problemformulering 

Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som har ökat de senaste decennierna. Diabetes mellitus 

spås bland annat bli den sjunde vanligast dödsorsaken år 2030 (WHO, 2015). Till en stor del 

tros det att inaktivitet och övervikt är betydelsefulla faktorer till att sjukdomen utvecklas och 

att allt fler drabbas av sjukdomen. Diabetes mellitus typ 2 kan bland annat behandlas med 

läkemedel men främst har livsstilsförändringar som går ut på att förebygga eller lindra 

sjukdomen störst påverkan. Fysisk aktivitet ses som en viktig faktor för att minska 

sjukdomens komplikationer. Därför blir betydelsen av fysisk aktivitet viktig att undersöka och 

förstå. För att patienter med diabetes mellitus typ 2 ska kunna motiveras till egenvård i form 

av fysisk aktivitet behöver det undervisning om vilken betydelse fysisk aktivitet har. Kunskap 

behövs om det aktuella forskningsläget för att sjuksköterskan ska kunna ge undervisning med 

korrekt innehåll.  

 

2. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva betydelsen av fysisk aktivitet hos vuxna individer med 

diabetes mellitus typ 2.  

 

3. Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie och den valda studiedesignen var deskriptiv. 

Inhämtning av data skedde genom en sökning i databaser efter studier som kunde besvara 

forskningsfrågan, vilka sedan kritiskt analyserades och värderades (Kristensson, 2014).  

 
3.1 Sökstrategier  

En litteratursökning genomfördes i Cinahl och Medline. Det är databaser som publicerar 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Sökningen gjordes med hjälp utav rekommendationer från 

Kristensson (2014).   

 

Sökorden i Cinahl var: Diabetes type 2, Physical Activity och Exercise. ”Diabetes type 2” gav 

flera subject terms, där Diabetes mellitus type 2 valdes som ”Major Concept” för att få fram 

artiklar där Diabetes typ 2 var huvudämnet. Diabetes mellitus type 2 gav 30045 träffar, 

Physical Activity gav 23819 träffar och Exercise gav 32404 träffar.  

Sökorden kombinerades därefter med de booleska ”AND” och ”OR” operatorerna. 

Physical Activity och Exercise kombinerades med ”OR” för att få en bredare sökning då 

fysisk aktivitet var det som skulle undersöktes i syftet. Den sökningen gav 54006 träffar. 

Denna sökning kombinerandes med Diabetes mellitus type 2 med ”AND” vilket gav 1636 

artiklar. Limits genomfördes därefter för att få fram mer relevanta artiklar. De skulle vara 

Peer- reviewed, 2011-2016, English Language och All adult (19+). Resultatet blev 359 

artiklar där 7 användes i studien (Bilaga 1).  
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Sökorden i Medline var: Diabetes type 2, Physical Activity och Exercise. ”Diabetes type 2” 

gav återigen flera subject terms, där Diabetes mellitus type 2 valdes som ”Major concept” för 

att få fram artiklar där Diabetes var huvudämnet. Physical Activity fanns inte som subject 

term i Medline, men som förslag fanns ”Motor Activity” som därmed användes. Diabetes 

mellitus type 2 gav 76612 träffar, Exercise gav 75186 träffar och Motor Activity gav 84292 

träffar. Sökorden kombinerades därefter med de booleska ”AND” och ”OR” operatorerna.  

Motor Activity kombinerades med Exercise genom ”OR” för att få en bredare sökning kring 

det som undersöktes i syftet. Den sökningen gav 156067 artiklar. Denna sökning 

kombinerades därefter med Diabetes mellitus type 2 genom ett ”AND” och resultatet blev 

2722 artiklar. Limits sattes på för att få fram mer relevanta artiklar. De skulle vara English 

language, 2011-2016, all adult (19+) och linked by full text. Resultatet blev 114 artiklar där 3 

användes i studien (Bilaga 1). 

  

3.2 Urval 

Inklusionskriterier 

Artiklar som skulle belysa betydelsen av endast fysisk aktivitet hos vuxna individerna med 

diabetes mellitus typ 2.  

Exklusionskriterier 

Artiklar där andra faktorer kombineras med fysisk aktivitet. Exempelvis på detta kan vara 

kostens påverkan, andra sjukdomar som kan ha påverkat resultatet och multisjuka 

exkluderades. Artiklar som fokuserade på risker för att få diabetes, träningstekniker och 

motivation till träning exkluderas likaså. 

 

Det totala antalet artiklar som framkom vid sökningen och vars titlar genomgick granskning 

var 473. Vid det första urvalet lästes 359 titlar i Cinahl och 114 titlar i Medline. De artiklar 

vars titlar som handlade om kost, risk för insjuknande i diabetes, läkemedel, multisjuka och 

motivation till träning exkluderades då de inte svarade till syftet. Om titeln stämde med syftet 

lästes abstract. De artiklar som inte hade abstract lästes för att få ett grepp om innehållet och 

hur pass artikeln svarade mot syftet. De återstående artiklarna efter det andra urvalet var 

därmed 52 artiklar i Cinahl och 16 artiklar i Medline. Därefter genomlästes hela artikeln och 

ett tredje urval gjordes.  Totalt 58 artiklar valdes bort vid det tredje urvalet. Djupare analys av 

artikeln visade att de inte svarade mot syftet, testade flera livsstilsförändringar samtidigt, inte 

hade något etiskt resonemang eller att det fanns för många svagheter med själva studien. Var 

abstract i artikeln otydlig, lästes studien för att få vetskap om innehållet. Tredje och sista 

urvalet resulterade i sammanlagt 10 artiklar, varav sju i Cinahl och tre i Medline (Bilaga 1). 

  

3.3 Dataanalys 
En integrerad analys genomfördes av de inkluderade artiklarnas resultat för att klassificera 

den data som rymdes inom litteraturstudiens syfte. En integrerad analys är ett sätt att 

sammanställa resultatet på ett överskådligt sätt i en litteraturstudie (Kristensson, 2014). 

Artiklarna lästes av båda författarna i sin fulla form flertal gånger. Detta gjordes för att 

minska risken för feltolkning av innehållet (Wallengren & Henricson, 2012). Integrerad 

analys genomfördes i tre olika steg.  I det första steget genomfördes granskning av studierna 

för att identifiera övergripande likheter och skillnader. Därefter följde det andra steget, där 

kategorier identifierades.  I det tredje och sista steget sammanställdes resultatet under de 

tidigare identifierade kategorierna, vilket sedan användes som underrubriker i resultatdelen 

(Kristensson, 2014).  

 

Många länder använder olika mätvärden, vilket gjorde att vissa mätvärden omvandlades till 

enheter som används i Sverige. Detta för att kunna tillämpa resultatet i svensk sjukvård. 
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3.4 Värderingar 

De vetenskapliga studierna granskades om de var relevanta gentemot syftet, var etiskt 

godkända eller förde ett etiskt resonemang och om de uppfyllde kriterierna för vetenskaplig 

kvalitet. Den vetenskapliga kvaliteten på de valda vetenskapliga artiklarna granskades med 

hjälp utav bedömningsinstrument beskriven av Kristensson (2014). Alla artiklar var 

kvantitativa studier. Styrkor och svagheter i artiklarna som togs med i studien finns 

redovisade i bilaga 2.  

 

3.5 Etiska Överväganden 

Endast studier som var godkända av en etisk kommitté eller förde ett etiskt resonemang togs 

med i studien. Studier som svarade på syftet inkluderades oavsett resultatet, utan att 

författarnas åsikter och värderingar påverkade valet. Allt resultat från studierna redovisades 

och ingen förvanskning av texten gjordes. Studiens artiklar finns redovisade i artikelmatriser 

(Se bilaga 2). 

 

4. Resultat 
Resultatet visade betydelsen av fysisk aktivitet när det kommer till hälsa hos vuxna individer 

med diabetes mellitus typ 2. Resultatet i litteraturstudien sammanställdes under åtta kategorier 

som svarade mot hur författarna i de utvalda artiklarna kategoriserat sitt resultat; blodglukos 

(Hyperglykemi, HbA1c, blodglukos efter matintag, fasteglukos & hypoglykemi), insulin, 

kardiovaskulära funktioner (puls, blodtryck & vaskulära värden), antropometriska värden 

(BMI & midjemått), blodfetter, inflammatoriska värden, livskvalitet och lungfunktion ( Tabell 

1).  

 

 
Tabell 1. Redovisade kategorier.  

*Numrering är kopplat till nummer i artikelmatriserna, se bilaga 2.  

** Blodglukos (Hyperglykemi, HbA1c, blodglukos efter matintag, fasteglukos & hypoglykemi), insulin, 

kardiovaskulära funktioner (puls, blodtryck & vaskulära värden), antropometriska värden (BMI & midjemått), 

blodfetter, inflammatoriska värden, livskvalitet och lungfunktion. 

 

 

 

  

Artiklarnas redovisade resultat i olika 

kategorier: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Antropometriska värden X X X    X    

Blodfetter X X X  X  X X   

Blodglukos X X X  X  X X X X 

Inflammatoriska faktorer X  X     X   

Insulin X       X  X 

Kardiovaskulära faktorer X X X  X  X    

Livskvalitet    X  X     

Lungfunktion X    X  X X   
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4.1 Den fysiska aktivitetens betydelse för individens blodglukos. 

 

4.1.1 Sänkt duration av hyperglykemi på 24 timmar  

Resultaten från studier där träning med måttlig intensitet testades gentemot dagliga aktiviteter 

påvisade att träning gav en signifikant reducering av hyperglykemi (van Dijk et al., 2013). 

I studien testades träning med måttlig intensitet i form utav cykling i en timme, daglig 

aktivitet i form utav att gå ut med hunden/ handla och slutligen en stillasittande period i form 

utav läsning. Utvärdering skedde genom att följa blodsockervärdena under en 24-timmars 

period när aktiviteten pågick. Resultatet visade att deltagarna sänkte durationen av 

hyperglykemi från 6 timmar och 51 minuter vid stillasittande till 4 timmar och 47 minuter vid 

måttlig träning. Ingen signifikant skillnad hittades emellan stillasittande och dagliga 

aktiviteter (van Dijk et al., 2013).  

 

Liknande resultat framkom från en annan studie gjord utav van Dijk et al. (2012) som enbart 

fokuserade på durationen av hyperglykemi. I studien ingick 60 deltagare som genomförde en 

randomiserad cross-over studie med tre dagars tester med minst en vecka mellanrum. Testerna 

av fysisk aktivitet som pågick i en timme med måttlig intensitet testades mot vardagliga 

sysslor. Endast ett träningspass på en timme reducerade de förhöjda blodglukosvärdena från 8 

timmar och 16 minuter vid de vardagliga sysslorna till 5 timmar och 38 minuter efter träning. 

I studien testades hur pass individers karaktäristiska skillnader som ålder, BMI, tid sedan 

diagnos och HbA1c påverkade durationen av hyperglykemi. Van Dijk et al. (2012) fann att 

den enda signifikanta egenskapen som kunde påverka duration av hyperglykemi var hur höga 

HbA1c-värdena var innan testet. Durationen av hyperglykemi sänktes mer desto högre värden 

av HbA1c individen hade innan testet. 

 

Sammanfattningsvis visade studierna att träning med måttlig intensitet gav positiva effekter 

på durationen av hyperglykemi. 

 

4.1.2  Sänkt blodglukos efter matintag   

Måttlig-intensitet träning i form av cykling har enligt studien gjord utav Van Dijk et al. (2013) 

visat att det kraftigt reducerade glukoskoncentrationen i blodet efter frukost, lunch och 

middag. Den kumulativa glukosresponsen till frukost, lunch och middag blev signifikant lägre 

både efter måttlig träning och av utövning av dagliga aktiviteter gentemot den stillasittande 

perioden. Den kumulativa glukosresponsen till frukost, lunch och middag blev dock 

signifikant lägre under både måttlig träning (285 ± 38 mmol/l/10,5h) och utförande av dagliga 

aktiviteter (365 ± 51 mmol/l/10,5h) gentemot den stillasittande perioden (448 ± 54 

mmol/l/10,5h) (Van Dijk et al., 2013). 

   

I en studie gjord utav Oliveira et al. (2012) studerades postprandial blodglukos (blodglukos 

efter matintag) mellan fyra olika grupper. Studien gjordes under 12 veckor där det fanns en 

kontrollgrupp som inte tränade, en aerobicsgrupp, en styrketräningsgrupp och en kombinerad 

styrke- och aerobicsgrupp. Certifierade träningsinstruktörer övervakade alla träningspass som 

varade i en timme, tre gånger per vecka. Mätningar genomfördes vid studiens början och slut.  

Resultatet blev att aerobicsgruppen fick störst signifikant skillnad från början av studien till 

studiens slut. Samtliga grupper visade på förbättrade PPG (postprandial plasma glukos, efter 

matintag) men bästa resultat hade gruppen som tränade aerobics. Förbättring på PPG sågs 

tydligt vid mer krävande fysisk aktivitet med högre energiförbränning (Oliveira et al. (2012).   

 

Sammanfattningsvis visade studierna visade att ju högre energiförbrukning som spenderades 

vid fysisk aktivitet, desto mer gick PPG ner.  
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4.1.3  Sänkt fasteglukos 

I en studie beskriven av Mitranun et al. (2013) studerades fastande blodglukosnivåer vid 

kontinuerlig träning och intervallträning gentemot en kontrollgrupp som inte tränade. Studien 

pågick i 12 veckor och studiedeltagarna som tränade följde ett schema med 30-40 min träning 

på löpband, 3 gånger i veckan. Beräkningar gjordes för att bestämma på individens nivå hur 

mycket varje deltagare skulle träna för att förbruka samma mängd syre. Samma mängd 

förbrukad syre beräknades både för intervall- och kontinuerlig träning. I kontrollgruppen 

framkom inga förändringar i fasteglukos. Både gruppen som hade kontinuerlig träning (7,65 ± 

28 mmol/L vid studiens start till 6,66 ± 20 mmol/L vid studiens slut) och intervallgruppen 

(7,65 ± 22 mmol/L vid studiens start till 6,60 ± 23 mmol/L vid studiens slut) visade 

signifikant förbättring i fastande blodglukos vid studiens slut.  

 

I studien av Balducci et al. (2012) ingick två randomiserade grupper där ena gruppen tränade 

och andra var kontrollgrupp. Studiens längd var 12 månader där träning genomfördes två 

gånger i veckan med kombinerad styrketräning och aerobics. Professionella tränare höll i 

träningspassen och det var exakta beräkningar på hur lång tid och hur intensivt varje 

studiedeltagare skulle träna för att förbränna en vis bestämd mängd kalorier. Träningsgruppen 

delades in i hög- och lågintensiv träning. Signifikant förbättring av blodglukosnivåer vid fasta 

uppmättes vid både hög- och lågintensiv träning, men inte hos kontrollgruppen. Störst 

förbättring sågs i gruppen med högintensiv träning.  

 

Sammanfattningsvis visade studierna att fysisk aktivitet har positiv effekt och sänker 

blodglukosnivåerna vid fasta.    

 

4.1.4 HbA1c 

I en studie skriven av Hermann et al. (2014) delades 65 666 individer med diabetes mellitus 

typ 2 in i två åldersgrupper, 20-59 år och 60-80 år. Data från 392 diabeteskliniker i Tyskland 

och Österrike användes där fysisk aktivitetsnivå fanns registrerad. Registrerad data omfattade 

individer mellan januari år 1995 till mars år 2013. I resultaten indelades data i tre grupper 

utformade utifrån mängd fysisk aktivitet. De grupper som ingick var inaktiva, aktiva 1-2 

gånger i veckan och aktiva mer än 2 gånger i veckan. Resultatet visade att HbA1c värdena 

förbättrades signifikant i båda grupper som tränade, där procentuell förbättring var som störst 

i åldersgruppen 20-59 år som tränade två eller fler gånger i veckan i jämförelse med den 

gruppen som inte tränade alls. Den äldre gruppen som tränade två eller fler gånger i veckan 

visade på bästa resultat, där lägsta HbA1c värden uppmättes. I åldersgruppen 20-59år som var 

inaktiva var HbA1c- värdena högst (Hermann et al., 2014). 

  

Mitranun et al. (2013) kom i sin studie fram till att HbA1c förbättrades i både kontinuerlig 

träning och intervallträning, dock sågs endast signifikant förbättring vid intervallträning där 

signifikant förbättring sågs både inom samma grupp vid studiens början och gentemot 

kontrollgruppen. Efter avslutad studie blev HbA1c-värdena försämrade hos kontrollgruppen 

jämfört med värdena tagna vid studiens början.  

 

I studien gjord av Tunkmnerdthai et al. (2014)jämfördes resultat och data från studiedeltagare 

under två perioder. Den första var en kontrollperiod som pågick i 8 veckor där 

studiedeltagarna skulle leva som vanligt och utföra vardagssysslor. Efter det följde en 8 

veckors period där studiedeltagarna genomförde armswings-övningar. Dessa övningar gjordes 

under 30 minuter, tre gånger i veckan. Mätningarna gjordes i början och vid slutet av varje 

period. Resultatet från Tunkamnerdthai et al. (2014) visade på signifikant förbättring i HbA1c 
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efter perioden med armswing-övningar gentemot kontrollperioden.  

 

Resultatet i studien av Balducci et al. (2012) påvisade förbättring av HbA1c i båda grupperna, 

där hög- och lågintensitet testades under 12 månader.  

 

I studien av Van Dijk et al. (2012) testades individers egenskaper och karaktäristiska värden 

påverkan på olika faktorer efter ett träningspass. Det som kom fram var att de genomsnittliga 

24-timmar glukoskoncentrationerna efter träning signifikant korrelerade med individens 

ursprungliga HbA1c före träningen. De som hade högre värden av HbA1c i början av studien 

gick ner mer procentuellt i jämförelse med de som hade lägre värden från början (Van Dijk et 

al., 2012). 

 

I studien beskriven av Jennersjö et al. (2012) analyserades data från 327 studiedeltagare som 

ingick i en pågående observationsstudie som kallades CARDIPP (Cardiovascular Risk facotrs 

in Patiens with Diabetes). De rekryterades från 25 vårdcentraler, där studiedeltagarna fick 

information om att ha en stegräknare på sig i tre dagar. Efter det samlades all data in och fyra 

grupper sammanställdes beroende på hur många steg individerna hade tagit per dag. 

Grupperna var < 5000 steg/dag, 5000-7499 steg/dag, 7500-9999 steg/dag och > 10000 

steg/dag. Jennersjö et al. (2012)  kom fram att det inte var någon signifikant skillnad när det 

kom till HbA1c mellan de fyra olika grupperna, under dessa tre dagar.  

 

Sammanfattningsvis visade studierna att om individer utövade fysisk aktivitet under en längre 

period, sänktes HbA1c.  

 

4.1.5  Förekomsten av hypoglykemi 

I studien gjord utav Van Dijk et al. (2012) studerades förekomsten av hypoglykemi (< 3.9 

mmol/L). Under kontrollperioden uppmättes förekomsten av hypoglykemi till 23 minuter.  

Studien visade att durationen av hypoglykemi efter träning inte förändrades signifikant över 

en 24 timmars period(Van Dijk et al., 2012).   

 

 

4.2  Den fysiska aktivitetens betydelse för individens insulinkoncentration. 

Balducci et al. (2012) kom i sin studie, där högintensivträning testades gentemot 

lågintensivträning, fram till att efter 12 månader av träning hade insulinkoncentrationen gått 

ner signifikant i båda grupperna. Störst signifikant förbättring visades i lågintensivträning 

(94,5 ± 52,8 pmol/L vid studiens början till 82,0 ± 45,8 pmol/L vid studiens slut.), dock var 

insulinkoncentrationen högre i denna grupp vid studiens start. Signifikant skillnad sågs hos 

både hög- och lågintensiv träning gentemot kontrollgruppen.  

 

Enligt Van Dijk et al. (2013) sjönk insulinkoncentrationen signifikant i båda grupperna där 

måttlig träning och daglig aktivitet testades gentemot stillasittande, där det framkom att 

måttlig träning gav största sänkning. Ju mer träning desto mer effektivare blir 

insulinförbrukningen. Vilket i sin tur leder till lägre insulinkoncentration i blodet. 

Tunkamnerdthai et al. (2014) redovisade i sin studie att en signifikant skillnad på 

insulinkoncentrationen inte sågs efter armswingsperioden gentemot kontrollperioden.  

 

Sammanfattningsvis visade studierna att insulinkoncentrationen sjönk vid hög- och 

lågintensiv träning, däremot påvisades ingen skillnad när det kom till en enkel övning med 

minimal ansträngning.  
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4.3 Den fysiska aktivitetens betydelse för individens kardiovaskulära funktioner. 

 

4.3.1 Puls 

I en studie beskriven av Mitranun et al. (2013) visade resultatet hur vilopulsen sjönk i både 

kontinuerlig och intervallträning grupperna. Hos gruppen som tränade kontinuerligt, sjönk 

vilopulsen från 80 ± 3 slag/min vid studiens början till 75 ±3 slag/min vid studiens slut. 

Gruppen som genomförde intervallträning förbättrade sin vilopuls från 80 ± 3 slag/min till 74 

± 4 slag/min. Ingen signifikant förbättring sågs på kontrollgruppen. Studien visade att 

vilopulsen förbättras vid regelbunden fysisk aktivitet.  

 

4.3.2 Blodtryck 

I studien beskriven av Balducci et al. (2012) jämfördes hög- och lågintensitet träning och det 

som kom fram var att båda grupperna förbättrade systoliskt och diastoliskt blodtryck 

signifikant efter 12 månaders träning. Ingen signifikant skillnad sågs hos kontrollgruppen. 

Resultatet från studien gjord av Mitranun et al. (2013) visade att blodtrycket signifikant gick 

ner i intervallgruppen jämfört med blodtrycket vid studiens start. Ingen signifikant skillnad 

sågs i den grupp som tränade kontinuerligt och i kontrollgruppen.  

 

I studien skriven av Hermann et al. (2014) visade det att blodtrycket inte visade någon 

signifikant förändring hos den som tränade och hos den som inte tränade. Detta gällde i båda 

åldersgrupperna. Oliveira et al. (2012) kom fram till att samtliga grupper (kontroll, aerobic, 

styrka och kombinerad aerobic/stryrka)gick ner i blodtryck. Detta var dock inte signifikant då 

kontrollgruppen likaså gått ner i blodtryck.  Avslutningsvis fann Jennersjö et al. (2012) i sin 

studie att blodtrycket inte signifikant gick ner beroende på hur pass många steg individen gick 

per dag under en tre dagars period.  

 

Sammanfattningsvis visade studierna motstridiga resultat på blodtryck, där både positiva och 

oförändrade värden framkom. 

  

4.3.3 Blodkärlets elasticitet  

Mitranun et al. (2013) studies resultat förklarar den fysiska aktivitetens påverkan på 

blodkärlens elasticitet hos individer med diabetes mellitus typ 2, vilket i längden kan minska 

risken för följdsjukdomar. Ingen signifikant skillnad hittades i vilande och maximalt 

blodflöde i de grupper som testades. Förhållandet mellan maximalt och vilande blodflöde 

förbättrades dock i båda träningsgrupper, där det var större signifikant förbättring vid 

intervallträning. Samtidigt förbättrades FMD (flödesmedierad dilatation) i både kontinuerlig 

och intervallträning signifikant (Mirtanun et al., 2013). Ingen signifikant förbättring sågs i 

kontrollgruppen. Studien visade att fysisk aktivitet positivt påverkar blodkärlets elasticitet.  

 

4.4  Den fysiska aktivitetens betydelse för individens antropometriska värden. 

 

4.4.1 BMI  

I studien av Hermann et al. (2014) visade resultatet att BMI var lägre hos individer med 

diabetes mellitus typ 2 som var fysiskt aktiva. Studien påvisade att ju mer fysisk aktivitet som 

utövades desto mer minskade BMI. Gruppen som inte tränade hade generellt högre BMI än de 

grupper som tränade. 
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Jennersjö et al. (2012) kom fram till i sin studie att BMI var lägre desto mer steg 

studiedeltagarna tog per dag. Lägst BMI hade gruppen som gick >10000 steg per dag och 

högst hade gruppen som gick <5000 steg per dag. 

  

Balducci et al. (2012) visade i sin studie på individer med diabetes mellitus typ 2 där låg-

intensiv och hög-intensiv träning jämfördes, att BMI minskade i båda grupperna. Ingen 

signifikant förändring sågs i kontrollgruppen. 

 

Sammanfattningsvis visade studierna visar att ju mer fysisk aktivitet som individen utövar, 

desto mindre värde i BMI får individen.  

 

4.4.2 Midjemått 

I en studie gjord utav Jennersjö et al. (2012) kom de fram till att personer som gick mindre än 

5000 steg per dag hade ett genomsnitt på 108 cm midjemått. De som gick 5000-7499 steg per 

dag hade genomsnitt 107,3 cm midjemått, de som gick 7500-9999 steg per dag hade ett 

genomsnitt midjemått på 103,3 cm och slutligen de som gick över 10000 steg per dag hade ett 

genomsnitt midjemått på 101,7 cm. Studien visar att ju mer fysisk aktivitet som utövas, desto 

mindre midjemått får individen.  

 

4.5 Den fysiska aktivitetens betydelse för individens blodfetter. 

I Balducci et al. (2012) och Mirtanun et al. (2013) resultat framgår det att ökad fysisk aktivitet 

sänker koncentrationen av blodfetter (total kolesterol, HDL och LDL) i kroppen signifikant. 

Balducci et al. (2012) visade att högintensitetsträning signifikant sänkte total kolesterolen mer 

än lågintensitetsträning. Ingen signifikant skillnad sågs på kontrollgruppen. Mirtanun et al. 

(2013) påvisade i sin studie att intervallträning signifikant sänkte totalkolesterolen gentemot 

värdena vid studiens start. Kontinuerlig träning visade också en sänkning i blodfetter, men 

inte lika hög som intervallträning. Kontrollgruppen som var stillasittande ökade 

blodfettskoncentrationen (total kolesterol, HDL) i blodet.  

 

Tunkamnerdthai et al. (2014) redovisade i sin studie att en enkel övning som armswing 

sänktes bodfettskoncentrationen. Under kontrollperioden försämrades dessutom 

blodfettskoncentrationen. 

 

Oliveira et al. (2012) kom fram till i sin studie att styrketräning, aerobics och kombinerad 

styrketräning/aerobics sänkte blodfettskoncentrationen hos individen. Dock var detta inte 

signifikant då kontrollgruppen likaså gick ner i blodfettskoncentration.  

 

Hermann et al. (2014) redovisade i sitt resultat att åldersgruppen med diabetes typ 2 mellan 

60-80 år har lägre blodfettskoncentration gentemot åldersgruppen 20-59 år, oavsett träning 

eller ingen träning. Annars sågs ingen signifikant skillnad grupperna emellan.  

 

I studien beskriven av Jennersjö et al. (2012) testades total kolesterol och LDL kolesterol och 

resultatet blev att man inte kunde se någon signifikant förbättring i både kolesterolgrupper när 

det kommer till hur många steg deltagarna tog per dag. Dock kunde man se en fördelning 

mellan män och kvinnor, där kvinnor generellt hade högre blodfettskoncentrationer än män, 

oavsett antal steg tagna per dag.  

 

Sammanfattningsvis visade studierna att ökad fysisk aktivitet ger positiv effekt på 

blodfettskoncentrationen.  
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4.6 Den fysiska aktivitetens betydelse för individens inflammatoriska faktorer. 

I studien av Jennersjö et al. (2012) testades förekomsten av inflammatoriska faktorer hos 

individer med diabetes mellitus typ 2 som utövade fysisk aktivitet. En inflammatorisk faktor 

som Jennersjö et al. (2012) testade var hsCRP (högkänsligt C-reaktivt protein). Resultatet 

blev att ju mer steg individen tog per dag, desto mindre mängd hsCRP förekom i proverna.  

Studien skriven utav Tunkamnerdthai et al. (2014) kommer till samma resultat, då det visar att 

en enkel övning såsom armswing likaså reducerar hsCRP. I kontrollperioden noterades en 

ökning i hsCRP. Balducci et al. (2012) kommer fram till att hsCRP minskar i både låg-

intensitet och hög-intensitet träning, dock minskar nivåer av hsCRP mer vid låg- än vid 

högintensitet. Ingen signifikant skillnad sågs i kontrollgruppen.   

 

Jennersjö et al. (2012) testades en annan inflammatorisk faktor vid namn interleukin-6, och 

kom fram till att den minskades vid utövning av fysisk aktivitet hos individer med diabetes 

mellitus typ 2. Interleukin-6 minskade kontinuerligt med desto mer steg individen tog per dag. 

 

Sammanfattningsvis visade studierna att all slags fysisk aktivitet sänker individens 

inflammatoriska faktorer.  

 

4.7 Den fysiska aktivitetens betydelse för individens livskvalitet. 

Myers et al. (2013) genomförde en studie med fokus på livskvalitet hos individer med 

diabetes mellitus typ 2. Studien pågick i nio månader, där deltagarna delades in i fyra grupper. 

En kontrollgrupp, aerobicsgrupp, styrketräningsgrupp och en kombinerad 

styrke/aerobicsgrupp. Grupperna som tränade hade tre träningspass på minst 20 min per pass i 

veckan. Frågeformulär om livskvalitet fylldes i vid studiens början och slut. Det som 

bedömdes var studiedeltagarnas fysiska välmående (fysisk funktion, kroppslig smärta, fysiska 

rollbegränsningar och generell smärta) och psykiska välmående (mental hälsa, emotionell 

rollbegränsningar, social funktion och vitalitet). Studiens resultat visade att ökad fysisk 

aktivitet hos patienter med diabetes mellitus typ 2 gav en bättre livskvalitet när det gällde 

fysisk hälsa. Faktorer som förbättrades när det gällde fysisk hälsa var kroppslig smärta, 

generella hälsan, fysisk funktion och fysiska rollbegränsningar. Bland annat visade 

styrketräning bästa resultat för lindring av kroppslig smärta. Resultat i studien av Myers et al. 

(2013) visade också på positiva effekter vid kombinerad träning av styrka och aerobic när det 

gällde psykiskt välmående. Positiva effekter hittades i samtliga fyra mätningar där mentala 

hälsan, emotionella rollbegränsningar, sociala funktioner och vitalitet ingick. Styrketräning 

och aerobic visade generellt sämre värden var för sig än kontrollgruppen vad gällde psykiskt 

välmående (Myers et al., 2013).  

 

En annan studie gjord utav Kopp et al. (2012) undersökte de omedelbara effekterna av rask 

promenad på välbefinnandet hos individer med diabetes mellitus typ 2. Studien innefattade 

två randomiserade perioder med sammanlagt 16 studiedeltagare. I den ena perioden fick 

deltagarna gå en 20 minuters lång promenad i rask takt, medan i den andra perioden fick 

deltagarna sitta och läsa i 20 minuter. Inom en sju dagars period bytte studiedeltagarna roller 

för att observera skillnader. Utvärdering skedde i form av frågeformulär 10 minuter innan 

testet och var femte minut under testets gång. Utvärderingen fortsatte 5,10,15,20 och 180 

minuter efter testets slut.  Resultatet blev en signifikant skillnad när det kom till nöjdhet och 

extas jämfört med kontrollperioden (Kopp et al., 2012). 

  

Sammanfattningsvis visade studierna att vissa former av fysisk aktivitet kan påverka det 
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psykiska välmåendet både positivt och negativt. När det kommer till det fysiska välmåendet 

har dock fysisk aktivitet visat sig ge positiva effekter.  

 

4.8 Den fysiska aktivitetens betydelse för individens lungfunktion. 

I studien av Mitranun et al. (2013) undersöktes skillnaden mellan intervallträning och 

kontinuerligträning vad gällde maximal syreupptagningsförmåga. Kontroller av syreupptag 

genomfördes före och efter 12 veckors träning av de olika formerna och resulterade i att störst 

förbättring sågs vid intervallträning från 24,2 ± 1,6 mL/kg/min till 30,3 ± 1,2 mL/kg/min. Vid 

kontinuerlig träning blev det också en signifikant förändring, men inte lika stor. I 

kontrollgruppen försämrades den maximala syreupptagningsförmågan.  

 

Studier gjorda utav Balducci et al. (2012) och Oliveira et al. (2012) visade på att ökad fysisk 

aktivitet förbättrar den maximala syreupptagningsförmågan hos individer med diabetes 

mellitus typ 2. Ingen signifikant skillnad sågs i de båda kontrollgrupperna i dessa studier.   

 

Enligt Tunkamnerdthai et al. (2015) förbättrades lungfunktionen hos individer med diabetes 

mellitus typ 2 under åtta veckors armswingsträning.  FEV (forcerad exspiratorisk volym, L/s) 

blev signifikant förändrad från 1,84 ± 0.09 L/s vid ASE-periodens början till 2,0 ± 0,10 L/s 

vid studiens slut. FVC (forcerad vital kapacitet, L) visade på signifikant förbättring från 2,08 

± 0,12 L till 2,29 ± 0,13 L. I samma studie undersöktes MVV (maximal volym, L/min) där 

signifikant förbättring från 73,5 ± 3,70 L/min till 79,8 ± 4,05 L/min uppmättes. Samtliga 

värden på lungfunktion försämrades under kontrollperioden (Tunkamnerdthai et al., 2015). 

 

Sammanfattningsvis visade studierna att fysisk aktivitet förbättrade lungfunktion hos 

individer med diabetes mellitus typ 2.  

      

4.9 Sammanfattning 

I resultatsammanställningen presenterades olika faktorer som kan påverkas genom fysisk 

aktivitet och kan vara nytta för individer med diabetes mellitus typ 2. I studierna undersöktes 

många olika former av fysiskaktivitet och interventionerna gjorde att studierna höll på i olika 

lång tid. Mätningar av blodglukos, insulin, kardiovaskulära funktioner, antropometriska 

värden, blodfetter, inflammatoriska faktorer, livskvalitet och lungfunktion förekom och 

testades vid olika tidpunkter under studiernas gång. Fysisk aktivitet visade sig minska 

durationen av hyperglykemi, minskade blodglukosnivåer efter matintag, sänkte 

blodglukosnivåer vid fasta och om det utövades under en längre tid sänktes HbA1c. Fysisk 

aktivitet visade sig likaså minska insulinkoncentrationen vid mer fysisk ansträngning. Vidare 

visade studierna att individen med diabetes mellitus typ 2 som utövade fysisk aktivitet 

förbättrade sin vilopuls, positivt förbättrade blodkärlens elasticitet, minskade i BMI, minskade 

i midjemått och sänkte blodfettskoncentrationen. Vad gällde betydelsen för blodtryck visades 

motstridiga resultat, där både positiva och oförändrade värden framkom. All slags fysisk 

aktivitet visade sig likaså sänka individens inflammatoriska faktorer och förbättra hens 

lungfunktion. Avslutningsvis visade resultatet att vissa former av fysisk aktivitet kan påverka 

det psykiska välmåendet både positivt och negativt. När det kommer till det fysiska 

välmåendet har dock fysisk aktivitet visat sig ge positiva effekter. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva betydelsen av fysisk aktivitet hos vuxna patienter med 

diabetes mellitus typ 2. Utifrån aktuell forskning är beskrivande litteraturstudie en lämplig 

metod och design som används för att sammanställa och beskriva den kunskap som finns 

inom ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). Cinahl och Medline användes i sökningen 

eftersom dessa databaser innehåller vetenskapliga artiklar relevanta gentemot syftet.   

De meningsbärande orden togs utifrån syftet och ansågs vara relevanta och lämpliga. 

Synonymer på de meningsbärande orden användes för att inte missa viktig information och 

artiklar. Major concepts användes under sökningen för att få fram artiklar där diabetes 

mellitus typ 2 stod i fokus, vilket gjorde det lättare att hålla sig till ämnet. Synonymer till 

”physical activity” användes vid sökningen. Synonymerna ”motor activity” och ”Exercise” 

söktes som ämnesord, där ”motor activity” användes i Medline sökningen. Provsökningar i 

fritext med bland annat de meningsbärande orden genomfördes innan den aktuella sökningen, 

dock resulterade detta i ett litet urval av artiklar som svarade till syftet. De booleska 

sökoperatorerna AND och OR användes i studiens sökning. AND användes för att kombinera 

sökorden med varandra för att få artiklar som innefattar alla sökord och OR användes för att 

söka på närliggande begrepp, synonymerna emellan (Kristensson, 2014). Att använda 

booleska sökoperatorer ökar sökningens sensitivitet samt stärker sökresultatet (ibid.).   

 

Sökningen av artiklar avsåg att inhämta information som kan användas i hälsofrämjande syfte 

för personer med diabetes mellitus typ 2 av alla professioner inom vården. Artikelsökningen 

som genomfördes begränsades inte till professionsområde och studier påträffades skrivna av 

olika professioner exempelvis sjuksköterskor, läkare, psykologer och sjukgymnaster bland 

annat. Begränsningar i sökningen var att endast få artiklar publicerade mellan 2011- 2016. 

Detta för att målet var att begränsa sökningen till den mest aktuella forskningen. Enligt 

Kristensson (2014) bör fokus vara på att välja så aktuell forskning som möjligt. ”All Adult” 

valdes som begränsning i båda sökningar, eftersom det var relevant mot syftet. ”Peer Review” 

valdes som begränsning i Cinahl för att få granskade studier. ”Linked full text” valdes som 

begränsningar i sökningen i Medline med anledning av det stora antalet artiklar som fanns 

publicerade. Detta är en svaghet, som kan ha gjort att relevanta artiklar missades och inte 

inkluderades i studien, vilket i sin tur kan ha påverkat litteraturstudiens resultat. För att få 

fram relevanta artiklar till litteraturstudien exkluderades alla studier där andra faktorer än det 

som söktes i syftet kunde påverka resultatet. Exempel på sådana faktorer var kost, risk för 

diabetes, läkemedel och andra sjukdomar. En artikel som användes till studien saknade etiskt 

godkännande av en etisk kommitté. Dock fann författarna att denna studie förde ett etiskt 

resonemang.  

 

Sammanlagt tio artiklar inkluderades till litteraturstudien.  Åtta studier var av typen RCT, 

vilket kan anses vara en styrka för studien då det ger högsta möjlighet att besvara hypoteser. 

Detta är förutsatt att studierna är av god kvalitet. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är 

det en styrka om majoriteten av studierna i ett arbete är av RCT. De två resterade studierna 

var observationsstudier. Endast kvantitativa studier ingick i resultatet då författarna inte fann 

några kvalitativa artiklar som svarade mot syftet. Att inte ha med kvalitativa studier kan ses 

som en svaghet då omfattningen på resultatet minskar. Det som missas är individens 

personliga upplevelser, som kan ha varit intressant att ta del av vid exempelvis studier av 

fysisk aktivitet och livskvalitet. Studierna som användes för att bedöma livskvalitet hos 

individer med diabetes mellitus typ 2 efter fysisk aktivitet kunde lika gärna varit av kvalitativt 

upplägg. 
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Granskning av artiklar genomfördes av båda författarna var för sig och därefter fördes en 

diskussion kring de utvalda artiklarna. Detta gjordes för att stärka validitet (Kristensson, 

2014). Artiklarna sammanställdes efter styrkor och svagheter, där artiklar med för stora 

svagheter valdes bort. Exempel på detta kan vara stort bortfall, få deltagare eller otillräcklig 

beskrivning. Det resulterade i att 19 studier exkluderades. De studier som användes 

inkluderades på grund av att de svarade mot inklusions- och exklusionskriterierna, de ansågs 

vara relevanta mot syftet, de hade olika former av fysisk aktivitet och de gav ett brett 

perspektiv på vad fysisk aktivitet kan påverka. Rubrikerna och underrubrikerna som 

inkluderades i studiens resultat var baserat på de mest frekventa kategorier som artiklarna 

behandlade. 

 

Författarna undersökte resultat av studier från flera olika världsdelar. Detta kan ses som en 

styrka när det kommer till generaliserbarhet. I de flesta studier framkom inte begreppet genus 

tydligt. Resultatet där både män och kvinnor ingick i studien presenterades inte resultatet 

könsvis utan samlat. Kön kan ha påverkat studiernas resultat på grund av skillnader kring de 

fysiologiska faktorerna. Artiklarna som inkluderades innefattade två studier där enbart män 

studerades och i de resterade studierna var könen blandade. Ingen skillnad sågs på fysisk 

aktivitet när det kom till kön, dock kunde man se i studien där könsdelning var redovisad att 

kvinnor hade generellt högre värden av blodfetter. 

  

5.2 Resultatdiskussion 

De inkluderade studierna visade att fysisk aktivitet hade positiv påverkan på personer med 

diabetes mellitus typ 2. Det visades att några områden inte påverkades alls eller till och med 

hade en negativ påverkan likaså. Studierna som sammanställdes varierade i antal deltagare, 

typ av fysisk aktivitet och var ifrån olika länder. En del faktorer som kost, farmakologisk 

behandling, längden på studiens intervention, stöd till deltagarna, typ av fysisk aktivitet och 

psykosociala faktorer kan ha påverkat studierna. 

 

En ökning i fysisk aktivitet, oberoende av duration på träningen, intensitet och karaktäristiska 

egenskaper hos individen förbättrade durationen av hyperglykemi. Studierna bekräftar resultat 

från tidigare forskning gjord av statens folkhälsoinstitut (2003) som förklarar i sin rapport att 

individer med diabetes mellitus typ 2 efter endast en träning kan sänka sin blodglukosnivå, en 

effekt som kvarstår uppemot ett halvt dygn efter träningens slut. Framkommen information 

kan användas av sjuksköterskor i motiverande och utbildningssyfte vid möte med individer 

med diabetes mellitus typ 2. Sjuksköterskorna bör förklara för individen att en ökning i 

muskelaktivitet i regel sänker durationen i hyperglykemi, oberoende av intensitet av fysisk 

aktivitet.  

 

HbA1c värdena förbättrades vid fysisk aktivitet, men typ av träning, duration, studiens längd 

och åldern på deltagare visade sig ha betydelse. Största positiva effekten på HbA1c hittades 

hos äldre individer med diabetes mellitus typ 2 som tränade regelbundet. Vidare visade 

studier att fysisk aktivitet med endast en kort period av träning eller en enkel övning hade god 

effekt på HbA1c. Resultatet visade att fysisk aktivitet i form av träning hade långvarig positiv 

effekt på HbA1c. Studierna visade att individer med sämst HbA1c-värden hade störst nytta av 

fysisk aktivitet och fick störst positiv effekt. En rapport från SBU (2009) nämner att fysisk 

aktivitet är en viktig faktor som kan förbättra HbA1c-värde. Att äldre har störst nytta av fysisk 

aktivitet kan bero på att de äldre ursprungligen hade sämre värden gentemot de andra och var 

mest fysisk inaktiva. Vid fysisk inaktivitet försämras HbA1c- värdena och det har märkts i 

inkluderade studiernas kontrollgrupper.  Det blir därmed viktigt för sjuksköterskan att 
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motivera individer till fysisk aktivitet. Ett sätt att motivera är att visa på positiva effekter och 

ge råd på hur dessa aktiviteter ska läggas upp individuellt. 

 

I de inkluderade studierna framkom det att fysisk aktivitet kunde sänka blodtrycket hos 

individer med diabetes mellitus typ 2, eller att blodtrycket blev oförändrat. Bästa effekt på 

blodtrycket framkom vid träning där intensiteten var något högre och durationen var något 

längre. Studierna som påvisade positiv effekt på blodtrycket kom till samma slutsats som Fritz 

& Krook (2009), som konstaterade att fysisk aktivitet kan ha positiva effekter på blodtrycket, 

där den mest uttalande träningen för blodtryckssänkningen var en kombination av aerob och 

styrketräning. De inkluderade studierna som påvisade oförändrade nivåer av blodtrycket hade 

inga exklusionskriterier när det kom till kost, rökning eller stress. Selektionsbias kunde likaså 

ses i en utav dem. Fysisk aktivitet där intensitet och duration genomförs i olika kombinationer 

ökar chansen för individen att sänka blodtrycket. Sjuksköterskan bör dock undvika argument 

såsom att blodtrycket går ner av fysisk aktivitet, till dess att säkra forskningsresultat finns som 

entydigt visar att så är fallet.  

Det framkom tydligt i litteraturstudien att all fysisk aktivitet sänker nivåerna av blodfetter på 

ett positivt sätt, dock kan störst påverkan ses vid mer krävande fysiska övningar. Mosand och 

Stubberud (2011) förklarar att vid fysisk aktivitet ökar energiförbrukningen vilket i sin tur 

leder till en sänkt nivå av blodfetter. Det intressanta är att resultatet visar att den bästa 

effekten för sänkning på kolesterol finns i åldersgruppen 60-80 år. Detta kan bero på att de 

äldre generationerna generellt har mer blodfetter än de yngre, vilket gör att de har mer att 

förlora och därmed blir det en större positivt förbättring. Sjuksköterskan kan använda detta 

resultat i motiverande syfte och till undervisning för individen med diabetes mellitus typ 2.  

  

De inkluderade studierna visade också att fysisk aktivitet hade en omedelbar påverkan på 

livskvalitet. Förbättringar i livskvalitet i form av bättre fysisk hälsa påvisades under en längre 

period. Däremot visades blandade resultat vad gäller det psykiska välmåendet vid utövning av 

aerobics och styrketräning under en längre period. Tidigare litteratur från Fritz & Krook 

(2009) beskriver hur fysisk aktivitet upplevs ge ett ökat välbefinnande och förstärker känslan 

av förbättrad livskvalitet hos individer med diabetes mellitus typ 2. En del svagheter 

konstaterades i de inkluderade studierna. I en studie fanns det risk för att studiedeltagarna 

ville vara till lags, dvs. att det finns risk att de överdrev när det kom till de positiva effekterna 

på livskvalitet av fysisk aktivitet. I den andra inkluderade studien blev inte alla 

studiedeltagare inräknade i resultatet pga. copyright tillstånd vilket kan ha påverkat studiens 

generella resultat. Resultatet av studierna visar dock att det finns ett vetenskapligt underlag 

för argumentet att den fysiska hälsa blir bättre med fysisk aktivitet. Känner individen 

exempelvis smärta kan ett motiverande och informerande samtal med sjuksköterska kring 

fysisk aktivitet vara befogat i sjuksköterskans strävan att söka lindringen till smärtan. 

    

Resultat från inkluderade studier visade att flertal värden förbättras genom enkla rörelser och 

övningar. Detta resultat går i linje med tidigare litteratur från Quittenbaum (2007) som visade 

att en enkel fysisk aktivitet som en rörelse kan minska insulinresistensen i cellerna hos 

individerna med diabetes mellitus typ 2, men likaså ge andra positiva effekter som på 

exempelvis blodfetter, BMI och lungfunktion. En enkel övning eller rörelse är bland annat 

optimalt för den äldre befolkningen, för immobiliserade individer eller där ork är ett problem. 

Sjuksköterskan kan använda denna information i motiverande- och utbildningssyfte där hen 

kan förklara för individen med diabetes mellitus typ 2 att hen inte behöver hårdträna. Enkla 

övningar ger positiva effekter och förhindrar försämring av hälsa. 
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En omvårdnadsdiagnos enligt NANDA-1 är risk för instabil blodglukosnivå, som definieras 

med att blodglukosnivån kan variera utanför normalvärden, vilket äventyrar hälsan. Det finns 

faktorer som ingår i risk för instabil blodglukosnivå, och en sådan riskfaktor är fysisk 

inaktivitet. Det som kan leda till instabil blodglukosnivå är bland annat daglig fysisk aktivitet 

som är lägre än rekommendationerna för kön och ålder, otillräcklig kunskap om hantering av 

diabetessjukdomen, förändrat psykiskt tillstånd, försämrad fysisk hälsotillstånd och slutligen 

brister i hantering av diabetessjukdomen (Herdman, 2015). Dessa riskfaktorer bör 

sjuksköterskan ha i åtanke och ha kunskap kring, då det faller på sjuksköterskans 

omvårdnadsroll att identifiera och arbeta kring dessa riskfaktorer med individen. 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete blir därmed att belysa alla positiva effekter av fysisk 

aktivitet för individen som har diabetes mellitus typ 2. Resultatet från denna studie kan 

sjuksköterskan använda som hjälp vid samtal, rådgivning och motivation till individer med 

diabetes mellitus typ 2. Det gäller att motivera individen till en livsstilsförändring där det 

bland annat ingår att få individen att utöva någon form av fysisk aktivitet. Den fysiska 

aktiviteten måste vara individuellt anpassad för individen och hen själv måste vara delaktig i 

utformningen för att bästa resultat ska uppnås. Det gäller att få individen att förstå att det är 

hen själv som kan påverka sin hälsa, och här blir det sjuksköterskans roll att ge vägledning 

och stöd (Kirkevold, 2000). Med hjälp av denna information får individen verktyg för att 

kunna tillämpa en mer effektiv egenvård, som i sin tur leder till bättre hälsa och livskvalitet.  

   

5.3 Kliniska implikationer och förslag till vidare forskning 

Litteraturstudien ger sjuksköterskan förståelse för hur fysisk aktivitet påverkar individer med 

diabetes mellitus typ 2. Genom den kunskap som tillämpas kan sjuksköterskan omsätta denna 

framtagna kunskap i informerande, undervisande och motiverande syfte.  Exempelvis 

diabetessjuksköterskan kommer i kontakt med många individer med diabetes mellitus typ 2. 

Många utav dessa individer är av den äldre befolkningen och har haft sjukdomen länge. 

Därmed faller det till sjuksköterskan att informera om att fysisk aktivitet kan hjälpa individen, 

i till och med små mängder. Denna information kan sjuksköterskan använda och anpassa till 

individens nivå och hjälpa hen att hitta en form utav träning som passar hen själv.  

 

Studierna visade att blodfettvärden måste kontrolleras på yngre och kvinnor mer än vad de 

görs idag, då det framkom att dessa grupper hade förhöjda värden som ofta missades. Dessa 

grupper kan behöva information om kostrådgivning likaså.  

  

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka olika former av fysisk aktivitet 

hos individer med nedsatt kroppslig funktion. Ytterligare forskning är önskvärt vad gäller hur 

fysisk aktivitet påverkar det psykiska välmåendet, då det har framkommit att olika former av 

fysisk aktivitet både kan påverka livskvalitet både positivt och negativt. Annan forskning 

skulle kunna vara sjuksköterskan roll kring patienten och hens följsamhet till fysisk aktivitet.  

  

5.4 Slutsats 

Fysisk aktivitet visade sig vara bra för individer med diabetes mellitus typ 2. Beroende på hur 

fysisk aktivitet utövas, hur länge och hur ofta kommer resultatet att bli varierande, men 

positiva effekter kommer att ses. Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som kraftigt växer i 

dagens globala samhälle och det blir därmed viktigt för sjuksköterskan att kunna identifiera 

behov utifrån individens psykiska och fysiska förmåga. Sjuksköterskans hälsofrämjande 

arbete blir här väldigt viktigt. För att individen ska uppnå en så god egenvård som möjligt 

måste motivation och kunskap förmedlas. 
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Datum Databas Sökord Resultat Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 3 

2016-03-24 

KL 12.30 

Cinahl 1. (MM “Diabetes Mellitus, 

type 2”) Major concept 

2. (MM ”Exercise”) 

3. (MM ”Physical Activity”) 

4. Kombinera: 2, 3 med (OR) 

5. Kombinera: 1, 4 med (AND) 

6. Limits: Peer-reviewed, 

English, 2011-2016, Age:  All 

Adult 

30045 

 

32404 

23819 

54006 

1636 

 

359 

 

 

 

 

 

 

 

359 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

7 

2016-03-24 

KL 13.00 

Medline 1. (MM “Diabetes Mellitus, 

type 2”) Major concept 

2. (MM “Exercise+”) 

3. (MM “Motor Activity”) 

4. Kombinera: 2, 3 med (OR) 

5. Kombinera: 1, 4 med (AND) 

6. Limits: English language, 

2011-2016, Age: All Adult, 

Linked full text. 

76612 

 

75186 

84292 

156067 

2722 
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Summa:   473 473 68 10 
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Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, År, Land 

 

Syfte 

 

 Metod och ev. Design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Balducci, S., Zanuso, S., Cardelli, 

P., Salvi, L., Bazuro, A., Pugliese, 

L., & ... Pugliese, G. (2012). 

Effect of high- versus low-

intensity supervised aerobic and 

resistance training on modifiable 

cardiovascular risk factors in type 

2 diabetes; the Italian Diabetes 

and Exercise Study (IDES). Plos 

One, 7(11), e49297. 

doi:10.1371/journal.pone.0049297 

 

Land: Italien 

Att jämföra effekter på de 

kardiovaskulära 

riskfaktorerna vid måttlig-

hög träning och låg- 

måttlig träning. Båda 

grupper har lika intag mat 

och kalorier.  

Metod: Kvantitativ. 

Design: Prespecifierad 

subanalys. Randomiserad. 

Population: Icke fysiskt aktiva 

diabetes 2 patienter. 

Inklusionskriterier: Caucasians 

(vita) patienter med typ 2 

diabetes som uppfyller IDFs 

kriterier för metaboliskt 

syndrom. 

Exklusionskriterier: Patienter 

som hade begränsningar att 

fysiskt utföra tester (träning) 

eller som riskerade ta skada av 

den här nivån av fysisk aktivitet. 

Urval: Från 22 diabeteskliniker 

i Italien jämfördes data med 

inklusions- och 

exklusionskriterier  i perioden 

mellan 1 oktober 2005 och 31 

mars 2006. Resultatet blev 606 

patienter som uppfyllde kriterier 

för studien och som ville delta. 

255 kvinnor och 351 män. 

Medelålder 58,8 ± 8,6. 

Datainsamling: Kliniska 

mätningar med valida och 

reliabla instrument. 

Provtagningar, Spirometri, 

antropometri.  

Analysmetod: Statistisk analys.  

Etik: Studien är godkänd av en 

etisk kommitté.  

Studiens styrkor: Stort urval. 

Detaljerad beskrivning av 

innehållet med tabeller och 

diagram. Indelning i olika 

grupper med tydliga 

indelningskriterier. Flera 

författare (11). Litet bortfall. 

 

Studiens svagheter:  
Inga svagheter i studien hittades. 

 Generellt visar resultat på mer 

förbättrade värden vid 

högintensivträning men 

förbättringen finns i båda grupper. 

Ökad träningsintensitet visas inte 

vara skadlig men ger inga 

ytterligare fördelar när det handlar 

om kardiovaskulära sjukdomar. 
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Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, År, Land 

 

Syfte 

 

 Metod och ev. Design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Hermann, G., Herbst, A., 

Schütt, M., Kempe, H., 

Krakow, D., Müller-

Korbsch, M., & Holl, R. 

W. (2014). Association of 

physical activity with 

glycaemic control and 

cardiovascular risk profile 

in 65 666 people with Type 

2 diabetes from Germany 

and Austria. Diabetic 

Medicine, 31(8), 905-912 

8p. doi:10.1111/dme.12438 

 

Land: Tyskland 

 

Att tillhandahålla 

representativa uppgifter 

från diabetesvården om 

fysisk aktivitet hos 

personer med typ 2-

diabetes och visa 

sammanställning av 

aktivitetsnivån med kardio-

metabolisk riskprofil i en 

könsspecifik analys. 

 Metod: Kvantitativ. 

 

Design: Observationsstudie med 

jämförande design.  

 

Population:  

Inklusionskriterier 

 Personer mellan 20 och 80 år 

med dokumenterad information 

om fysisk aktivitet. 

Exklusionskriterier 

 Ej nämnda. 

 

Urval: Data från 164243 

patienter med typ 2 diabetes 

samlades från 164 diabetes 

behandlingscentralers databaser i 

Tyskland och Österrike. Resultat 

från 65666 personer uppfyllde 

kriterier för att inkluderas i 

studien. Data från januari 1995 

till mars 2013 ingick i studien. 

Män och kvinnor. 16674 

individer mellan 20-59 år. 42540 

individer melllan 60-80 år.  

 

Datainsamling: Kliniska 

mätningar med valida och 

reliabla instrument.  

Hämtade register från databaser. 

Analysmetod: Statistisk analys. 

 

Etik: Studien är godkänd av en 

etisk kommitté.  

Studiens styrkor: Stort urval. 

Indelning i olika grupper efter 

tydliga kriterier. Insamling av data 

omfattar 18 års period. Flera 

författare (7).  Tydliga tabeller och 

resultat. 

 

Studiens svagheter: Frekvens av 

fysisk aktivitet registrerades 

utifrån patienternas uppskattning 

och inte från tydliga mätningar. 

Exklusionskriterier ej nämnda. 

 Nittio procent av patienterna var 

inaktiva, 6% var aktiva en eller två 

gånger/vecka och 4% var aktiva 

minst två eller fler gånger/vecka. 

29% var 20-59 år och 71% var 60-

80 år. Fysisk aktivitet hade bättre 

effekt på gruppen upp till 60 år när 

det gäller HbA1c värden än bland 

äldre gruppen. Skillnaden i lägre 

BMI hos grupper som tränade mer 

fanns i båda åldersgrupper. Andra 

värden som blodtryck, blodfetter 

och puls var ungefär lika i alla 

aktivitetsgrupper. Generellt hade 

yngre grupper bättre värden i 

samtliga mätningar än äldre.  
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Författare, Artikelns titel, 

Tidsskrift, År, Land 

 

Syfte 

 

 Metod och ev. Design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Jennersjö, P., Ludvigsson, 

J., Länne, T., Nystrom, F. 

H., Ernerudh, J., & 

Östgren, C. J. (2012). 

Pedometer-determined 

physical activity is linked 

to low systemic 

inflammation and low 

arterial stiffness in Type 2 

diabetes. Diabetic 

Medicine,29(9), 1119-1125 

7p. doi:10.1111/j.1464-

5491.2012.03621.x 

 

Land: 
Sverige 

Att undersöka sambandet 

mellan fysisk aktivitet och 

fetma, inflammatoriska 

markörer och artärstelhet 

hos personer med diabetes 

typ 2, med hjälp utav 

stegräknare.  

 

 

Metod: Kvantitativ. 

 

Design: Observationsstudie med 

jämförande design.  

 

Population:  

Inklusionskriterier 
Diabetes mellitus typ 2  

Tidigare registrerad i CARDIPP 

(Cardiovascular Risk factors in Patiens 

with Diabetes – a Prospective study in 

Primary care). 

 

Exklusionskriterier: 
Ej Beskrivet 

 

Urval:  

224 män och 103 kvinnor som deltog i 

CARDIPP. Alla slutförde studien.  

54-66 år 

 

Datainsamling:  

Kliniska mätningar med valida och 

reliabla instrument. Data från 

Stegräknare. Antropometri.  

 

Analysmetod:  

Statisktik analys. 

 

Etik:  

Etiskt godkänd av en etisk kommitté. 

Studiens styrkor: 

Tydligt redovisad design och 

datainsamling. 

Stort urval och inget bortfall. 

Flera författare, 6st. 

Reliabla och valida 

mätinstrument med tydlig 

statisktik.  

 

Studiens svagheter:  

Ingen beskrivning av 

exklusionskriterier.  

Kort studielängd (3 dagar).    

Resultat: 

Individer som gick fler antal steg per 

dag visade sig ha lägre BMI, mindre 

midjemått, lägre puls, lägre CRP och 

även lägre nivåer av interleukin 6 än 

dem som gick färre antalet steg per 

dag.  
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Författare, Artikelns titel, 

Tidsskrift, År, Land 

 

Syfte 

 

 Metod och ev. Design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Kopp, M., Steinlechner, M., 

Ruedl, G., Ledochowski, L., 

Rumpold, G., & Taylor, A. 

(2012). Acute effects of brisk 

walking on affect and 

psychological well-being in 

individuals with type 2 

diabetes. Diabetes Research 

& Clinical Practice,95(1), 25-

29 5p. 

 

Land: 

Österrike 

Storbritannien   

Att undersöka effekten på 

det psykiska välmående 

hos individer med diabetes 

typ 2 efter ett träningspass 

i form utav promenad i 

medelhög fart.  

Metod: Kvantitativ  

 

Design: Experimentell 

Randomiserad cross-over studie 

Population: 

Inklusionskriterier 
Haft Diabetes typ 2 i minst 1 år. 

Haft en fysisk aktivitet de senaste 8 

veckorna som visar på inga 

kontraindikationer till fysisk aktivitet. Fysisk 

aktivitet var en rekommenderad intervention 

av ansvarig läkare. Minst 30 min med fysisk 

aktivitet om dagen, de flesta dagarna i 

veckan. Hade inte ändrat sina fysiska 

aktiviteter de senaste 12 månaderna. Inte ha 

någon skada eller sjukdom som kunde 

försämra deras förmåga att delta i studien. 

Exklusionskriterier: 
Ej Beskrivet.  

 

Urval: 

Sexton individer inkluderas till studien via 

vårdcentraler, där samtliga gav samtycke. 

Elva kvinnor och fem män. Medelålder 55,3 

± 22,3.  

Datainsamling: 

Kliniska mätningar med valida och reliabla 

instrument. Frågeformulär.  

Analysmetod:  
Statistisk analys.  

Etik: 
Etiskt resonemang.  

Studiens Styrkor: 

Inget bortfall. Tydliga 

inklusionskriterier. 

Dataanalys och 

använda instrument väl 

beskrivna.  

Tydliga tabeller och 

resultat.  

 

Studiens svagheter:  

Lågt urval på 16 

deltagare. Kort 

studietid. Saknas 

uppgifter om åldern vid 

urval.  

 

Deltagarna upplevde högre 

nivå av välbefinnande efter ett 

kort träningspass på endast 20 

min. Effekten av träningen, en 

form utav exaltation varade så 

långt som 3 timmar efter 

träningspasset. Stämningsläget 

hos individen var högre efter 

träning och ökade successivt 

även efter 3 timmar.  
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Författare, Artikelns titel, 

Tidsskrift, År, Land 

 

Syfte 

 

 Metod och ev. Design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Mitranun, W., 

Deerochanawong, C., 

Tanaka, H., & Suksom, D. 

(2014). Continuous vs 

interval training on 

glycemic control and 

macro- and microvascular 

reactivity in type 2 diabetic 

patients. Scandinavian 

Journal Of Medicine & 

Science In Sports, 24(2), 

e69-76 1p. 

doi:10.1111/sms.12112 

 

Land: Thailand 

Att undersöka effekten av 

kontinuerlig vs 

intervallträning på 

glykemisk kontroll och 

makro- och mikrovaskulär 

reaktivitet i typ 2-diabetes 

Metod: Kvantitativ 

 

Design: Experimentell. RCT. 

 

Population: Fyrtiofem 

studiedeltagare med diabetes typ 

2. Sexton män och 29 kvinnor 

mellan 50-70 år. 

Inklusionskriterier:  
Diabetes typ 2. HbA1C 53-75 

mmol/mol. Icke aktiv i någon 

form av träning senaste 6 

månader. Fri från andra 

sjukdomar och hälsoproblem. 

Exklusionskriterier:  
Alla vars EKG-tester visade 

onormala värden. 

 

Urval:   
Fyrtiofem personer från Diabetes 

Club at King Chulalonggkorn 

Memorial Hospital in Bangkok. 

28 kvinnor och 17 män. 

Medelålder 60,3 ± 2,6. 

 

Datainsamling: 
Kliniska mätningar med reliabla 

och valida instrument. 

Provtagningar. Antropometri. 

 

Analysmetod:  
Statistisk analys.  

Etik:  
Etisk godkänd av en kommitté.  

Studiens styrkor: 

Lågt bortfall (en från varje av tre 

grupper). Studiens längd 12 

veckor. Flera studieförfattare (4). 

Tydliga mätmetoder. Valida 

mätinstrument. Randomisering. 

 

Studiens svagheter: 

Ingen förklaring varför tre 

deltagare inte genomförde studien.  

Urvalsbias: Enbart äldre i studien. 

Ingen poweranalys. 

Små grupper som jämförts.  

 Deltagare i både kontinuerlig och 

intervallträning minskade puls och 

kroppsfett samt ökade 

muskelstyrkan och glukosvärdena 

förbättrades. 

I intervallträningsgruppen 

förbättrades glykosylerde 

hemoglobinvärden. I båda grupper 

förbättrades även hyperemi, 

syreupptagningsförmåga samt 

lungkapacitet. 

Intervallträningsgrupper visade 

lägre nivåer av blodfetter än andra 

gruppen.  
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Författare, Artikelns titel, 

Tidsskrift, År, Land 

 

Syfte 

 

 Metod och ev. Design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Myers, V. H., McVay, M. 

A., Brashear, M. M., 

Johannsen, N. M., Swift, 

D. L., Kramer, K., & ... 

Church, T. S. (2013). 

Exercise Training and 

Quality of Life in 

Individuals With Type 2 

Diabetes: A randomized 

controlled trial. Diabetes 

Care,36(7), 1884-1890 7p. 

doi:10.2337/dc12-1153 

 

Land: Amerika 

Att undersöka om träning 

förbättrar livskvalitet för 

patienter med Diabetes typ 

2 där olika typer av träning 

användes. 

Metod 

Kvantitativ metod 

Design 

Experimentell. RCT-studie. 

Population 

Män och kvinnor. Olika 

etniciteter. 

 

Inklusionskriterier 

HbA1c värden 6.5-11%. 

Fastställd diabetesdiagnos. 

Träning <20 min/dag max 3 

ggr/vecka. Ej styrketränar. 

Exklusionskriterier 

BMI>48 kg/m2. BT >160/100 

mmHg, Fastande triglicerider  

>500 mg/dL Använder 

insulinpump. Andra medicinska 

problem som kan påverka 

patientens hälsa negativt. 

Urval 

103 kvinnor och 70 män. 

Medelålder 57,1 ± 8,2. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Kliniska mätningar med valida 

och reliabla instrument. 

Frågeformulär. 

 

Analysmetod: 

Statistisk analys. 

Etik: 

Etiskt resonemang.  

Studiens styrkor:  
Stort urval. Tydliga inklusions- 

och exklusionskriterier. Blindad 

för forskare. 

RCT-studie. Tydliga 

mätinstrument och tabeller. Flera 

författare (9). 

Studiens längd på 9 månader.  

 

Studiens svagheter:  

 Urvalbias: Otydlighet i hur 

deltagarna valdes ut. 

Tvåhundrafyrtiotre individer 

genomförde studien, men endast 

data från 173 individer 

presenterades på grund av försenat 

tillstånd för rättigheter. 

Alla var överviktiga. 

Alla hade bättre quality of life än 

genomsnittsamerikanen.  

 

Resultatet visade att all form utav 

träning förbättrade individernas 

livskvalitet. Styrketräning visade att 

individer fick minde fysiska smärtor 

i kroppen. Kombinerad aerobic och 

styrketräning visade bäst resultat i 

förbättringen mot livskvalitet.  

 

Det var dock ingen markant skillnad 

mellan kontrollgruppen och de 

andra grupperna när det kommer till 

sinnesstämning.  
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Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, År, Land 

 

Syfte 

 

 Metod och ev. Design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Oliveira, V. d., Bessa, A., 

Jorge, M. P., Oliveira, R. 

S., de Mello, M. T., De 

Agostini, G. G., & ... 

Espindola, F. S. (2012). 

The effect of different 

training programs on 

antioxidant status, 

oxidative stress, and 

metabolic control in type 2 

diabetes.Applied 

Physiology, Nutrition & 

Metabolism, 37(2), 334-

344 11p. 

doi:10.1139/h2012-004 

 

Land: Brazil 

Att jämföra effekt av olika 

träningsprogram på 

antioxidant status, oxidativ 

stress och metabolkontroll 

på typ 2 diabetes. 

 Metod: Kvantitativ 

 

Design: Experimentellt. RCT. 

 

Population:  
Inklusionskriterier: Patienter med 

diabetes typ 2 från University 

Clinical Hospital i Uberlandria, 

Minas Gerais, Brazil. Söknigen av 

deltagare under perioden från 

februari 2007 till januari 2009.  

Exklusionskriterier: Typ 1 

diabetes. Tar antioxidanttillskott. 

Andra sjukdomar och fysiska 

handikapp.   

 

Urval: Patienter med diabetes, 456 

personer från University Clinical 

Hospital i Uberlandria, under 

perioden från februari 2007 till 

januari 2009. Åttiotre patienter 

uppfyllde inklussionskriterier. Efter 

laboratorietester fanns 48 patienter 

kvar som uppfyllde alla krav. 

26 kvinnor och 17 män. Medelålder 

54,38  ± 9,32.   

 

Datainsamling: Kliniska mätningar 

med valida och reliabla instrument. 

Provtagningar, antropometri, 

spirometri.  

 

Analysmetod: Statistisk analys. 

 

Etik: Godkänd av etisk kommitté.  

 

Studiens styrkor: Tydliga 

metoder, mätningar, 

mätinstrument, tabeller. Flera 

författare (8). Studien 

genomfördes under lång tid 

(12 veckor). Tydliga 

exklusionskriterier. Många 

deltagare (48) och liten bortfall 

(5). Randomisering. 

 

Studiens svagheter: Otydliga 

inklusionskriterier när det 

kommer till ålder på 

deltagarna. 

Selektionsbias, hade olika 

ursprungsvärden.  

 Vid studiens början, hade gruppen 

som skulle styrketräna (n 10) högre 

fastande blodsocker och 

hemoglobin A1c än kontrollgruppen 

(n 12). I slutet av studien fanns 

ingen skillnad i samma värden 

mellan de två grupperna. 

Sulfhydrylnivå minskade i 

kontrollgruppen (n 12) och ökade i 

gruppen med kombinerad träning (n 

10). Gruppen som tränade aerobics 

(n 11) visade på flest förbättrade 

värden som hjälper kroppen att 

minimera mängden av oxidativ 

stress som skadar celler och orsakar 

kroniska komplikationer i 

diabetessjukdomen.  
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Författare, Artikelns titel, 

Tidsskrift, År, Land 

 

Syfte 

 

 Metod och ev. Design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Tunkamnerdthai, O., 

Auvichayapat, P., Donsom, 

M., & Leelayuwat, N. 

(2015). Improvement of 

pulmonary function with 

arm swing exercise in 

patients with type 2 

diabetes. Journal Of 

Physical Therapy 

Science, 27(3), 649-654 6p. 

doi:10.1589/jpts.27.649 

 

Land:  

Thailand. 

Att undersöka hur träning 

med låg intensitet 

(Armswing Exercise, ASE) 

påverkar patienter med 

Diabetes mellitus Typ 2.  

Metod: Kvantitativ. 

 

Design: Experimentiell. 

Crossover studie. 

Population: 

Inklusionskriterier 
Ej beskrivet. 

 

Exklusionskriterier 
Ej ha någon kardiovaskulär eller 

respiratorisk komplikation.  

Om de inte var med på 90% av 

de totala träningssessionerna 

eller om de inte kunde uppehålla 

sin vanliga rutin under studiens 

gång, blev de exkluderade från 

studien.  

 

Urval: 
Tjugofyra individer (4 män, 20 

kvinnor).  Ålder 59,5 ± 1,46.  

 

Datainsamling: 
Kliniska mätningar med valida 

och reliabla instrument. 

Provtagning. Spirometri, 

Antropometri 

Analysmetod: 

Statistiskt analys. 

 

Etik: 
Godkänd av etisk kommitté. 

Studiens styrkor: 

Inget bortfall. Tydlig mätvärden 

och tabeller. Flera författare, (4).  

Tydlig design.  

 

Studiens svagheter:  

Lågt urval (24). Kriterier för 

deltagare är otydliga.  

Ej RCT. Inklusionskriterier 

saknas. 

 

 Andelen kroppsfett blev det en 

markant skillnad efter ASE än före. 

Parametrar på lungorna förbättrade. 

Parametrar som blodsocker och 

kolesterol sänktes signifikant efter 

ASE-perioden.  
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Författare, Artikelns titel, 

Tidsskrift, År, Land 

 

Syfte 

 

 Metod och ev. Design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Van Dijk, J., Manders, R. J., Canfora, 

E. E., Van Mechelen, W., Hartgens, 

F., Stehouwer, C. D., & Van Loon, L. 

C. (2013). Exercise and 24-h 

Glycemic Control: Equal Effects for 

All Type 2 Diabetes 

Patients?. Medicine & Science In 

Sports & Exercise, 45(4), 628-635 

8p. 

doi:10.1249/MSS.0b013e31827ad8b4 

 

Land: 

Nederländerna. 

Att undersöka om endast 

ett träningspass i rimlig 

fart skulle påverka 

blodsocker nivåer hos 60 

individer med diabetes 

typ 2.  

 

 

Metod: Kvantitativ. 

 

Design: Experimentell. 

Randomiserad cross-over 

studie 

 

Population: 

Inklusionskriterier 

Ej Beskrivet. 

 

Exklusionskriterier 

Andra sjukdomar eller 

hälsoproblem. 

 

Urval: 

Sextio män, medelålder 60 ± 6. 

inkluderas in i studien från ett 

större projekt där man 

undersökte skillnaden i 

blodsocker kring olika tränings 

modaliteter. Alla deltagare 

informerades innan skriftligt 

medgivande gavs.  

 

Datainsamling: 

Kliniska mätningar med valida 

och reliabla instrument. 

Provtagningar. Antropometri. 

 

Analysmetod: 

Statistisk analys.  

 

Etik: 

Godkänd av etisk kommitté. 

Studiens styrkor: 

Stort urval. Inget bortfall.  

Tydliga exklusionskriterier. 

Flera författare, (7). Tydlig 

studiedesign med bra 

mätinstrument och 

analysmetoder.  

 

Studiens svagheter: 

Ej RCT. Risk för confounders. 

 Resultatet av studien blev att 

den allmänna förekomsten av 

hyperglykemi sänktes med 31% 

på den 24 timmars period efter 

träning som testades. Själva 

blodsockernivån sänktes med ett 

genomsnitt på 0.9 mmol/L. Både 

insulin användare och icke 

insulin användare förbättrade sin 

hyperglykemi och 

blodsockernivå efter 

träningssessionen.  
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Författare, Artikelns titel, 

Tidsskrift, År, Land 

 

Syfte 

 

 Metod och ev. Design 

 

Värdering 

 

Resultat 

van Dijk, J., Venema, M., 

van Mechelen, W., 

Stehouwer, C. A., 

Hartgens, F., & van Loon, 

L. C. (2013). Effect of 

moderate-intensity exercise 

versus activities of daily 

living on 24-hour blood 

glucose homeostasis in 

male patients with type 2 

diabetes. Diabetes 

Care, 36(11), 3448-3453 

6p. doi:10.2337/dc12-2620 

 

Land: 

Nederländerna. 

Att undersöka effekten av 

dagliga aktiviteter i 

vardagen (ADL) jämfört 

med rimligt intensivt 

träning. Det som jämfördes 

var 24 timmars glykemisk 

kontroll hos patienter med 

diabetes mellitus typ 2.  

 Metod: 

Kvantitativ. 

 

Design: 

Experimentiell. 

Randomiserad cross-over studie 

 

Population: 

Inklusionskriterier 

Ej Beskrivet. 

 

Exklusionskriterier 

Andra sjukdomar eller onormala 

värden. 

 

Urval: 

Tjugo män i åldern 64 ±1 deltog 

i studien.  

 

Datainsamling:  
Kliniska mätningar med valida 

och reliabla instrument. 

Provtagning. Antropometri.  

 

Analysmetod: 
Statistisk analys. 

 

Etik: 
Godkänd av etisk kommitté.  

Studiens styrkor: 

Inget bortfall. Tydliga 

mätinstrument och design. Flera 

författare, (6). Tydliga 

exklusionskriterier.  

 

Studiens svagheter:  

Lågt urval, endast 20 

studiedeltagare. Dåligt beskrivet 

hur deltagarna hittades.  

 

 Hyperglykemi kändes av 

upp till 6 h 51 min ± 1h 

4min men sänkes markant 

efter träning. (4h 47min ± 

1h 2 min.) Dock skedde 

det inte någon förändring 

när ADL utfördes. 

Blodglukosnivåerna var 

även lägre runt måltider 

under tränings och ADL 

perioderna jämfört med 

den stillasittande perioden. 

Insulinresistansen var 

också mycket bättre.   
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