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Sammanfattning  
 

Bakgrund. Diabetes mellitus är en folksjukdom. Det finns flera olika typer av diabetes, 

typ 1 och typ 2 är de vanligaste formerna, cirka 85–90 procent av de som har diabetes 

har typ-2 diabetes. Diabetes är en kronisk sjukdom som kräver livslång behandling. 

Livsstilsförändringar är en viktig del i behandlingen och sjuksköterskan har en 

stödjande och betydelsefull roll. 

Teoretisk referensram Litteraturstudien utgår från personcentrerad vård. Patienten är 

en person som har vilja, förmåga och behov. 

Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskeledd intervention vid livsstilsförändringar hos 

personer med typ-2 diabetes.   

 Metod Metoden som använts var en litteraturstudie. Elva vetenskapliga artiklar med 

både kvantitativ och kvalitativ ansatts valdes ut.  

Resultat Tre kategorier identifierades i analysprocessen: Möte på personens nivå, Stöd 

från gruppen och Telefonkontakt. Intervention på personens nivå var en betydande 

faktor för att lyckas med livsstilsförändring. Gruppbaserad undervisning gav deltagarna 

en känsla av stöd från andra och ett utbyte av erfarenheter. Telefonbaserad intervention 

är enkel att implementera i vården, kostnadseffektiv och kan pågå under längre tid. 

Slutsats Kontinuerlig långsiktig kontakt med sjukvården på personens nivå underlättar 

och bibehåller livsstilsförändringar. Interventioner via telefon och i grupp ses som 

kostnadseffektivt.  
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1 Inledning 
 

År 2015 levde mer än 415 miljoner människor med diabetes, det motsvarar 1 av 11 

vuxna personer (International Diabetes Federation, 2015). I Sverige har 3–4 procent av 

befolkningen diabetes och cirka 85–90 procent av dem har typ-2 diabetes. Antalet 

personer med typ-2 diabetes har ökat betydligt och beräknas fortsätta att öka (Skafjeld, 

2010). Sjuksköterskor i primärvården möter dessa personer dagligen för att motivera till 

en hälsosam livsstil. Vi valde att göra en litteraturstudie för att beskriva 

sjuksköterskeledd intervention vid livsstilsförändringar hos personer med typ-2 

diabetes. 

 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Diabetes 
 

Diabetes är en hormonell sjukdom med relativ eller absolut insulinbrist. Den 

gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög. Det finns flera olika 

typer av diabetes, typ-1 och typ-2 är de vanligaste formerna. Vid typ-1 diabetes har 

kroppens egen produktion av insulin helt eller delvis slutat att fungera på grund av att de 

insulinfrisättande betacellerna i bukspottkörteln är förstörda och insulinbehandling är 

livsnödvändig. Typ-2 diabetes är den vanligaste formen, där kroppen fortfarande 

producerar lite insulin men frisättningen från bukspottkörteln är nedsatt och 

insulinresistensen ökar. Detta innebär att även personer med typ-2 diabetes efter hand 

kommer att behöva insulintillförsel (Skafjeld & Graue, 2013). Typ-2 diabetes har en 

tydlig ärftlighet men orsaken är inte särskilt väl kartlagd, fysisk inaktivitet och övervikt 

anses vara viktiga livsstilsfaktorer. Många personer har troligen haft diabetes i flera år 

innan de får kännbara symtom och diagnosen ställs (Skafjeld, 2010). Behandling av 

diabetes syftar till att upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt, ett normalt 

fasteblodsocker ligger mellan 4,2–5,5mmol/l (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & 

Östensson 2010). Målet är också att undvika hyper- eller hypoglykemi och därmed 

minska risken och utvecklingen av senkomplikationer (Skafjeld & Graue, 2013).  
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2.2 Komplikationer 
 

Det finns två typer av komplikationer hos personer med diabetes och de uppkommer 

oftast efter flera års sjukdom, därför benämns de som senkomplikationer. Den ena är 

mikrovaskulära förändringar då högt blodsocker under längre tid har gett skador i små 

blodkärl i kroppen. Den andra typen av komplikation är makrovaskulära förändringar 

med hjärt- och kärlsjukdom (Skafjeld,2010). Diabetes minskar livslängden med fem till 

tio år och livskvaliteten blir sämre särskilt när både mikrovaskulära och makrovaskulära 

sjukdomar blir följden av senkomplikationer. För tidig hjärt-kärlsjukdom är den 

vanligaste orsaken till sjuklighet och dödlighet hos personer med både typ 1- och typ-2 

diabetes. I en sammanställning av data från 7000 personer med typ-2 diabetes från åtta 

europeiska studier, visade att 72% hade minst en komplikation och 24% hade både 

mikro- och makrovaskulära komplikationer (Marshall & Flyberg, 2006). Risken för 

komplikationer minskar vid god blodsockerreglering och även för de personer som 

redan utvecklat komplikationer är det av vikt att uppnå god blodsockerbalans för att 

minska risken för förvärrade komplikationer (Skafjeld, 2010). 

 

 

2.3 Prevalens 
 

Förekomsten av diabetes ökar i alla världsdelar men exakt hur många som har diabetes 

är svårt att veta med säkerhet. Enligt diabetesförbundet (2016) är det cirka 450 000 

personer som idag har diabetes i Sverige. Antal personer som diagnostiserats med typ-2 

diabetes ökar med stigande ålder där 10–20 % av befolkningen som är över 65 år får 

sjukdomen. Risken att insjukna i typ-2 diabetes ökar vid flytt från ett annat land och 

inflyttade personer insjuknar dessutom ofta tidigare än svenskfödda. 2015 orsakade 

diabetes 5 miljoner dödsfall i världen, det är en person var sjunde sekund 

(Diabetesförbundet, 2016). 

 

 

2.4 Behandling 
 

En hälsosam livsstil är att rekommendera, en livsstilsförändring till mer fysisk aktivitet 

och bättre kostvanor kan ha en förebyggande och även en behandlande effekt av flera 

sjukdomstillstånd och minskar förekomsten av typ-2 diabetes (Knowler et al., 2002). 
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En studie av intensiv livsstilsintervention med ett livsstilsförändrande program för ökad 

fysisk aktivitet och för bättre kost, genomfördes med enkla medel inom primärvården. 

Denna studie visar att risken för utveckling av riskfaktorer minskar och resultatet visar 

också på ett minskat vårdutnyttjande. Andelen besök hos primärvårdsläkaren var under 

de tre första åren 21% lägre i interventionsgruppen än i kontrollgruppen (Österlind, 

Eriksson, Östenson & Eliasson, 2010). 

 

2.4.1 Viktminskning 

Att minska vikten och undvika övervikt är centrala mål i behandlingen och 

förebyggande av typ-2 diabetes. Övervikt, särskilt bukfetma har samband med 

insulinresistens (Skafjeld & Graue, 2013). Viktminskning är en betydande faktor i en 

livsstilsförändring och kan förväntas minska förekomsten av diabetes (Mann et al., 

2004).  Att uppnå bestående viktminskning är dock svårt och många går återigen upp i 

vikt efter avslutad intervention. Bäst resultat uppnås vid fysisk aktivitet i samband med 

minskat kaloriintag under noggrann och lång uppföljning (Skafjeld & Graue, 2013). 

 

2.4.2 Kostråd 

Kostrådgivning vid diabetes är komplicerat, vanor, traditioner, tillgänglighet, tid, 

ekonomi och matens symbolvärde påverkar det vi väljer att äta. Matvanor styrs främst 

av människans vilja, detta står ibland i konflikt med behovet av att reglera 

blodsockernivån och förebygga sjukdom (Skafjeld & Graue, 2013). Bra vardagskost 

som vid behov leder till viktnedgång är vägledningen i stödet till personer med typ-2 

diabetes. Stöd finns för att ett flertal livsmedel och koster kan vara lämpliga, exempel på 

en förändring kan vara en minskning av fett och kolhydrater samt att äta en mer 

medelhavs inspirerad kost. Kostbehandling är central i all diabetesbehandling och syftar 

till att uppnå ett gynnsamt långtidsblodsocker (HbA1c), därigenom minskar riskerna för 

senkomplikationer (Socialstyrelsen 2011). De senaste 30–40 åren har fokus legat på 

minskat fettintag för personer med diabetes eftersom viktnedgång är en viktig del i 

behandlingen, fett är dubbelt så energirikt som kolhydrater och proteiner. Det saknas 

forskning om betydelsen av ändrat fettinnehåll i kosten hos personer med diabetes och 

risk för hjärtkärlsjukdom. Personer med typ-2 diabetes har förhöjd risk för hjärt-

kärlsjukdom, därför finns det skäl att tro att även denna grupp har nytta av minskad 

mängd mättat fett. (Skafjeld & Graue, 2013). En studie av Erkkila, de Mello, Riserus & 

Laaksonen (2008) stöder rekommendationen att ersätta mättat fett och transfetter med 

omättat fett för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Resultat från en systematisk 
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kunskapsöversikt från SBU (2010) visar att det vetenskapliga underlaget för kostråd vid 

diabetes är bräckligt. Försiktighet ska iakttagas angående rådgivning om olika 

kostregimer eftersom evidensstyrka saknas. Resultatet av kunskapsöversikten visar att 

livsstilsbehandling som innefattar kost med låg fetthalt i kombination med fysisk 

aktivitet är väldokumenterad och ger så stor effekt hos personer med nedsatt 

glukostolerans att alla personer med diagnosen bör få tillgång till denna behandling 

(Lindblom & Asplund, 2010). Lågkolhydrat kost är bästa behandlingen, det är främst 

kolhydratinnehållet i maten som avgör hur mycket blodsockernivån ökar efter att vi ätit. 

Generellt sett kan sägas att livsmedel och måltider som har en hög andel kolhydrater 

som bröd och spannmålsprodukter, ris, pasta, potatis, och livsmedel med hög sockerhalt 

ökar blodsockervärdet (Skafjeld & Graue 2013).   

 

2.4.3 Fysisk aktivitet 

Ur ett befolkningsperspektiv har fysisk aktivitet flera gynnsamma effekter. Ett tydligt 

samband föreligger mellan minskad risk för typ-2 diabetes, övervikt och regelbunden 

fysisk aktivitet. Sjukvården har möjlighet att skriva ut fysisk aktivitet på recept (FAR) 

men trots denna möjlighet är fysisk aktivitet en underutnyttjad resurs i diabetesvården. 

Enligt Socialstyrelsen bör hälso- och sjukvården erbjuda stöd till personer med typ-2 

diabetes för att öka personens fysiska aktivitet vilket medför minskad risk för tidig död 

hos dessa personer. Behandlingen är kostnadseffektiv och tillsammans med 

kostrådgivning är kostnaden per vunnet levnadsår låg i jämförelse med sedvanlig vård. 

Enlig Socialstyrelsen har stöd till ökad fysisk aktivitet hos personer med typ-2 diabetes 

högsta prioritet (Socialstyrelsen 2015). Slutsatsen i en studie om livsstilsförändring 

visade många positiva drivkrafter till förändring gällande motion men också hinder för 

genomförande av kontinuerliga motionsvanor. De som deltog i studien var positivt 

inställda till ökad motion men var beroende av socialt stöd för att upprätthålla 

regelbundna motionsvanor (Korkiakangas et al. 2011).  

 

2.4.4 Rökstopp 

I gruppen yngre vuxna med typ-2 diabetes är andelen rökare hög, rökning förstärker 

komplikationsrisken hos dessa personer. Socialstyrelsen anser att hälso- och sjukvården 

bör erbjuda personer med diabetes stöd till rökstopp (Socialstyrelsen 2015). Rökfrihet är 

en viktig del av behandlingen vid typ-2 diabetes eftersom personen redan har en ökad 

komplikationsrisk genom sin diagnos (Agardh, 2010).  
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2.4.5 Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskans roll beskrivs som en viktig del i stödet vid personens 

livsstilsförändring. Att ändra levnadsvanor tar ofta lång tid och är energikrävande, det 

behövs uppmuntran och stöd för att inte falla tillbaka i gamla invanda rutiner (Wikblad, 

2010). Sjuksköterskeledd diabetesvård förbättrar den metabola kontrollen, reducerar 

diabetessymtom samt är kostnadseffektiv, denna typ av vård ger också personen 

förbättrad egenvård samt kunskap (Carey & Courtenay, 2007). Livsvillkoren hos en 

person med diabetes skiljer sig från en person utan sjukdom. Rådgivning måste utgå 

från personens situation och livsvillkor, viktigt är att inte personen får en känsla av 

misslyckande och fusk. Personens livskvalitet måste sättas främst, rådgivningen bör ha 

en strategi med betoning av lärandet, diabetesvården ska bedrivas som ett teamarbete 

där läkare och sjuksköterska har en central roll.  I lärandet är personens förståelse av 

viktiga fenomen utgångspunkten och att de inte blir passiva i undervisningssituationen. 

Målet med undervisningen är att leda personen till rätt vald handling. Personens 

förutsättningar, egna erfarenheter och behov är grunden där all information och kunskap 

utgår från (Agardh, Berne och Östman, 2005). För att nå dessa mål ska personer med 

diabetes erbjudas utbildning i egenvård eftersom de dagligen fattar viktiga beslut om sin 

sjukdom, utbildning ska ges med respekt och lyhördhet för varje persons behov. Målet 

med utbildning är att ge verktyg för en väl fungerande egenvård vilket bidrar till god 

livskvalitet och kontroll av riskfaktorerna för ohälsa (Socialstyrelsen, 2011). Personer 

med diabetes är en resurs i sig, de har en vardaglig kunskap om sin sjukdom som hälso- 

och sjukvården inte har. Den utväxling av kunskap och erfarenhet som sker i mötet 

mellan personer med diabetes och sjuksköterskan kan ge goda resultat om kompetensen 

hos bägge utnyttjas (Allgot, 2000).   

 

2.4.6 Medicinsk behandling 

Tablettbehandling vid typ-2 diabetes blir aktuell då kost och motion ej är tillräckligt för 

att nå en god blodsockernivå. Metformin (biguanid) är förstahandsmedlet förutsatt att 

personen inte har några njurproblem. Metformin förbättrar insulinkänsligheten i levern 

vilket hämmar den ökade glukosproduktionen, även glukosupptaget i musklerna ökar. 

De skriver också att en fördel med Metformin är att personen ej ökar i vikt efter 

påbörjad behandling vilket ofta händer med behandling av andra blodsockersänkande 

läkemedel. Metforminbehandling orsakar inte hypoglykemier men kan ge mag-

tarmbesvär. Diabetes är en progressiv sjukdom och insulinbehandling blir aktuell när 

tablettbehandlingen inte är tillräcklig för att uppnå målvärdet för Hba1c. Ungefär 
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hälften av de med typ-2 diabetes får efter 10 års sjukdom påbörja insulinbehandling. 

Vanligtvis ges tablett Metformin i kombination med medellångverkande alternativt 

långtidsverkande insulin. Även "mix-insulin" som innehåller både kortverkande och 

medellångverkande kan vara aktuellt, givet som en-dos frukost eller middag, två-dos 

frukost och middag eller tre-dos frukost, lunch och middag (Alvarsson et al., 2010).  

 

 

2.5 Att leva med kronisk sjukdom 

 

Diabetes är en kronisk sjukdom som kräver livslång behandling, detta kan för den 

drabbade personen upplevas som en kris och ge upphov till hotande autonomi. Det är av 

vikt att hälso- och sjukvården ger individuell information angående sjukdomen och dess 

behandling eftersom personer med diabetes själva har en central roll i sin egen 

behandling. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientsäkerhetslagen 

(2010:659) ska hälso- och sjukvården ge varje person individuellt anpassad information 

och möjlighet att välja mellan olika alternativa behandlingsformer. Målet är att få en 

upplyst och välinformerad person som kan ta ställning och på så sätt känna sig delaktig i 

sin behandling (Socialstyrelsen, 2015). Att planera och leva efter en strikt daglig rutin 

kan för en del kännas naturligt men av andra upplevas som svårt och begränsande. 

Ständiga kontroller av blodsockernivåer och den ansträngning som krävs för att hålla 

blodsockernivån i balans kan upplevas som ett hinder, detta kan försämra relationen 

med andra genom att personen avstår från sociala aktiviteter. Diabetes kan ses som 

något att skämmas för och det kan upplevas svårt att göra saker spontant (Svedbo 

Engström, Leksell, Johansson, & Gudbjörnsdottir, 2015). 

 

 

2.6 Begreppsdefinition 
 

Intervention. 

Nationalencyklopedin (2017) definierar ordet intervention som ett samlingsbegrepp som 

omfattar förebyggande eller behandlande åtgärder. Ingripanden eller åtgärder som syftar 

till att förbättra eller skydda hälsa hos individer. Denna definition av ordet intervention 

har vi antagit i denna litteraturstudie. 
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2.7 Teoretisk referensram 
 

Personcentrerad vård innebär att se personen bakom personen, personens eget ansvar för 

sin hälsa och sitt liv respekteras och ses som en förutsättning i hälsoplaneringen. 

Patienten är en roll medan person handlar om identitet som är unik och oersättlig. 

Personen är en deltagande partner när vården planeras och genomförs istället för en 

passiv mottagare och det borde vara en självklarhet att se personen som en likvärdig 

partner. Detta gjorde att vi fann teorin passande syftet till denna studie, då 

patientberättelsen är det som sätter personen och dennes livssituation i centrum för 

vårdprocessen. Personcentrerad vård innebär fördelar för personen som blir 

välinformerad om allt som planeras och därmed aktivt kan delta i gemensamma beslut. 

Personcentrerad vård leder till förkortade vårdtider och en ökad trygghet för personen 

när det gäller kunskapen om sjukdomens svårighetsgrad (Ekman, 2014). 

 

 

3 Problemformulering 
 

Att drabbas av typ-2 diabetes är en omställning för varje person och kan upplevas som 

att ta steget från de friskas till de sjukas värld. För att uppnå en väl reglerad diabetes 

förväntas det av varje person att vidta åtgärder för att kunna minska eller undvika 

senkomplikationer. En del av dessa åtgärder är livsstilsförändringar vilket kommer att 

påverka personens livskvalitet. Sjuksköterskan ska stödja och handleda till egenvård 

och livsstilsförändringar (Wikblad, 2010). Tillsammans med personen strävar 

sjuksköterskan efter att identifiera nödvändiga verktyg för att personen själv på ett 

säkert sätt ska kunna sköta sin sjukdom (Lepp & Leksell, 2017). Genom att göra en 

litteraturstudie som beskriver sjuksköterskeledd intervention vid livsstilsförändringar 

hos personer med typ-2 diabetes kan det bidra till en ökad kunskap inom detta område. 

 

 

4 Syfte 
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskeledd intervention vid livsstilsförändringar hos 

personer med typ-2 diabetes. 
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5 Metod 
 

Metoden i uppsatsen är en systematisk litteraturstudie som är tänkt att ge kunskap inom 

det valda området. Forsberg och Wengström (2013) beskriver systematisk 

litteraturstudie som att systematiskt söka, kritiskt granska och sedan sammanställa 

litteraturen inom valt problemområde. Genom att i relevanta databaser söka 

vetenskapliga artiklar som motsvarar syftet, är målet att innehållet i uppsatsen kan 

knytas till evidensbaserad hälso- och sjukvård (Kristensson, 2014). Denna metod ansågs 

vara mest lämplig i relation till studiens syfte då olika interventioner kunde jämföras 

och sammanställas. 

 

 

5.1 Inklusions- exklusionskriterier 
 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle stämma överens med studiens syfte och 

baseras på personer >18 år med typ-2 diabetes. Artiklarna skulle vara publicerade 

mellan åren 2007–2017 för att få så aktuellt resultat som möjligt. Avgränsningar som 

gjordes var att söka artiklar skrivna på engelska och de skulle vara publicerade i Europa. 

Artiklarna skulle vara peer reviewed i Cinahl och PsycINFO samt granskade i 

Ulrichsweb för PubMed, vilket enligt Kristensson (2014) innebär att de är publicerade i 

en vetenskaplig tidskrift och har genomgått en granskning innan de accepteras för 

publicering. Exklusionskriterierna var artiklar med inriktning mot prediabetes, 

graviditetsdiabetes, typ-1 diabetes samt diabetes hos personer <18 år. 

 

 

5.2 Databassökning 
 

Artiklar söktes från tre olika databaser Cinahl, PsycINFO samt PubMed under mars och 

april 2017. Databaserna har olika inriktning, Cinahl är en databas som innehåller 

vårdvetenskapliga artiklar, PsycINFO har en inriktning mot beteendevetenskap och 

psykologi och PubMeds artiklar är inriktade mot medicinsk forskning (Kristensson, 

2014). I Cinahl använde vi oss av Headings för att få fram relevanta sökord och vi 

använde också major concept för att koncentrera sökningen och få fram artiklar som 

motsvarar syftet. I PsycINFO använde vi oss av Thesaurus och i PubMed var det MeSH 

som vi använde för att få fram rätt sökord. Sökorden gick inte att använda i alla 
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databaser, vi använde då likvärdiga sökord som respektive databas föreslog, även 

sökord som var beskrivna i de funna artiklarna användes. Sökorden användes enskilt 

och i kombination med varandra med hjälp av AND och OR, en så kallas boolesk 

sökning enligt Kristensson (2014). Limits användes för att sökningarna skulle 

överensstämma med våra inklusionskriterier. Sökningar finns redovisade i Bilaga1. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 
 

För att kunna bedöma artiklarnas kvalitet gjordes en individuell bedömning av varje 

artikel enligt en granskningsmall, därefter jämfördes resultaten som överensstämmer till 

fullo. En modifiering av bedömningsmallen gjordes och två punkter togs bort då 

författarna ansåg den irrelevant för litteraturstudiens syfte. Punkterna var ”Patienter med 

lungcancerdiagnos” samt ”Confounders”. Mallen som användes är utformad av 

Carlsson och Eiman (2003) och rekommenderades av kursledningen, se Bilaga 2. 

Granskningsmallen innehåller granskning av abstrakt, metod, syfte, etiskt resonemang, 

datainsamling och resultat. Antal artiklar som bedömdes enligt mallens poängsystem 

blev 16 stycken. Gränsen för inkludering i uppsatsen var 60%, 11 av artiklarna 

uppnådde målet och godkändes. Se Bilaga 3. 

 

 

5.4 Forskningsetiska aspekter 
 

Forskarens eget etiska ansvar innebär att själv ansvara för att den egna forskningen är av 

god kvalitet och moralisk acceptans. Centrala begrepp som ofta används i etiska 

aspekter är att tjäna mänskligheten och att ha respekt för mänskligt liv (Codex, 2016). 

Genom användandet av den teoretiska referensramen, personcentrerad vård, uppfylls 

dessa riktlinjer. Det är väsentligt att endast inkludera artiklar som har tillstånd från etisk 

kommitté eller där noggrann etisk övervägande gjorts. Det är viktigt att presentera 

artiklar som både stöder och inte stöder forskarens åsikter, att endast redovisa den ena 

åsikten är oetiskt (Forsberg & Wengström 2016). Inga artiklar har valts bort efter 

författarnas eget tycke och inget resultat är medvetet manipulerat eller har undanhållits. 

Förförståelse syftar på det forskaren redan vet och kan innan studien påbörjas, men 

också värderingar och erfarenheter (Henricsson, 2012). Författarna har under studiens 
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gång varit medvetna om den egna förförståelsen och försökt förhålla sig neutrala till 

denna. 

 

 

5.5 Analysprocess 
 

Analysen i studien grundar sig på innehållsanalys, vilket fokuserar på att 

analysera innehållet i texten genom att hitta mönster, skillnader och likheter 

(Kristensson, 2014). Samtliga artiklar lästes på engelska och översattes till svenska för 

att få en så djup förståelse som möjligt av innehållet. I analysen lästes samtliga artiklar 

flera gånger för att identifiera likheter, skillnader och mönster för att författarna skulle 

få en helhetsbild av artiklarnas innehåll. Resultatet från artiklarna sammanställdes och 

kategoriserades, exempel på detta kan ses i tabellen nedan. Vi identifierade 

meningsenheter var för sig som sedan jämfördes för att därefter sammanfogas till en ny 

helhet. Enligt Kristensson (2014) ska de valda meningsenheterna kondenseras till 

mindre delar och benämnas som koder, en slags etikett som sammanfattar och gör 

texten mer lätthanterlig. Därefter påbörjade vi ett långt arbete med att diskutera fram de 

tre kategorier som redovisas i tabellen nedan. De tre kategorierna utgår från 

sjuksköterskeledda interventioner. 

 

 

Meningsenheter på 

engelska  
Meningsenheter  Kondensering  Kod  Kategori  

Patients and professionals 

should become equal 

partners in determining 

treatment plans and goals in 

diabetes management, and a 

good start maybe to assess 

the patient´s readiness for 

behavioral change  
  

Personer och vårdpersonal 

bör bli jämbördiga partners 

för att planera mål 

och behandling för 

diabetessjukdomen, en bra 

början kan vara att identifiera 

personens förmåga till 

beteendeförändring 

Personer och 

vårdpersonal bör bli 

jämbördiga partners, 

identifiera personens 

förmåga till 

förändring 

Jämbördiga 

partners, 

förmåga till 

förändring  

Möte på 

personens 

nivå 

“First, we felt supported, no 

longer alone and we valued 

to be able to learn from 

peers and exchange 

experiences. Secondly 

participants noted that 

attending the 

group program motivated 

us to adhere to 

our therapy”  

”Först kände vi stöd, vi var 

inte längre ensamma och vi 

värderar att kunna lära av 

varandra och utbyta 

erfarenheter.  För det 

andra upplevdes 

gruppbehandling 

motiverande på följsamhet i 

vår behandling”    

 

Stöttning i grupp är 

motiverande, utbyte 

av kunskap  

Stöttning i 

grupp  
Stöd från 

gruppen 
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“well it goes back to being 

somewhat denial with 

diabetes. With the text 

message, it kind of 

reinforce. You have 

diabetes and these things 

should be followed through 

It´s discipline, you know 

because it makes you be 

aware of it, when it starts 

out you are kind of denial  

 ”det går tillbaka till att 

förneka diabetes. Med 

textmeddelandet är det en typ 

av påminnelse. I verkligheten 

har du diabetes och denna bör 

skötas. Den medför ett krav 

och du vet för att den gör dig 

medveten om det, i början är 

du i en förnekelsefas”  

Textmeddelande är en 

påminnelse 

om diabetes, att den 

bör skötas  

Textmeddelande 

som påminnelse 
Telefon 

kontakt 

  

 

 

 

 

6 Resultat 
 

Litteraturstudien omfattas av elva artiklar där sex är kvalitativa och fem är kvantitativa. 

Resultatet baseras utifrån tre kategorier: Möte på personens nivå, Stöd från gruppen och 

Telefonkontakt. De sjuksköterskeledda interventionerna som presenteras i resultatet 

grundar sig i ett samverkansperspektiv mellan sjuksköterska och personer med typ-2 

diabetes. 

 

 

6.1 Möte på personens nivå 
 

Den här kategorin beskriver intervention genom enskilda möten mellan sjuksköterska 

och person. Sjuksköterskan ger stöd utifrån personens egna förutsättningar genom ett 

personcentrerat förhållningssätt. 

Flera interventioner i denna kategori omfattar stöd till kostförändringar. En hälsosam 

kost är en hörnsten i behandlingen av typ-2 diabetes där kolhydraterna har en direkt 

inverkan på blodsockernivån. En övertro på restriktion av sockerhaltiga livsmedel 

skapar en obalans i den totala kostbalansen. Vårdpersonal måste betona betydelsen av 

olika typer av kolhydrater och hur de påverkar blodsockernivån men också 

kolhydraternas betydelse för den totala metabola hälsan (Breen, McKenzie, Yoder, 

Ryan, Gibney & O´Shea, 2016). Män och kvinnor har olika lätt för olika förändringar 

och det professionella stödet av sjuksköterska och/eller dietist har betydelse för den 

enskildes framgång att genomföra förändring. För att erbjuda professionellt stöd så 

genomfördes en intervention i form av 11 individuella träffar med sjuksköterska, dietist 

och person där varje träff utgick från ett förutbestämt tema, interventionen innefattade 
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även skriftlig kostinformation. Sjuksköterskan gav personen stöd i att identifiera hinder 

för förändring samt påvisa personliga skäl för förändring. Det individuella samtalet 

resulterade i att personerna skapade strategier för att nå personligt uppsatta mål för 

kostförändring. Att genomföra kostförändring är utmanande och identifierades av 

personerna som en betungande aspekt av diabetessjukdomen. (England, Andrew, Jago 

och Thomson (2014). En fokusering på etablerad hälsosam livsstilsförändring tidigt i 

diabetes-sjukdomen anses viktigt, men många tycker att det är svårt att uppnå och 

bibehålla livsstilsförändringar. Resultatet i studien visar att äldre personer, framför allt 

män samt både kvinnor och män med lång diabetesduration är i behov av mer intensivt 

stöd för kostomläggning. Yngre män med mindre midjemått var mer benägna att öka sin 

fysiska aktivitet under interventionen medan kvinnor var mer motiverade till 

kostförändring. Studiens resultat bekräftade att deltagarna i ett tidigt skede av sin 

sjukdom redan gjort kostförändringar, därav slutsatsen att intervention är betydelsefullt i 

början av diabetessjukdomen (Kuznetsov et al., 2013). 

 

Flera av interventionerna inkluderade motiverande samtal som ett verktyg för att 

underlätta livsstilsförändringar. En livsstilsintervention som utfördes under åtta veckor 

med inriktning på kost och fysisk aktivitet, ett förhållningssätt enligt motiverande 

samtalsteknik (MI) användes för de individuella samtalen med deltagarna i en studie 

(Linmans, Rossem, Knottnerus & Spigt, 2014). MI kan vara svårt att använda i dagligt 

arbete och denna studie visade att det var svårt att följa MI tekniken fullt ut. 

Sjuksköterskan upplevde rädsla för tystnaden och undvek därför att aktivera personen i 

samtalet, vilket medförde en passivitet hos deltagaren (Linmans et al., 2014). Däremot 

beskrivs MI som en lovande metod för hälsofrämjande intervention av Jansink, 

Braspenning, Keizer, Van der Weijden, Elwyn och Grol, (2013). De menar att genom 

MI- metoden får personen och sjuksköterskan ett gemensamt ansvar för behandlingen. 

Denna metod kan bidra till livsstilsförändringar gällande kost och fysisk aktivitet 

(Jansink et al., 2013). 

 

Flera av interventionerna utgick från ett personcentrerat förhållningssätt. 

Personcentrerad metod kan bidra till att lyckas med livsstilsförändringar, motiverande 

samtal (MI) som i denna studie beskrivs som en personcentrerad metod. En intervention 

gällande kost och fysisk aktivitet förmedlat via motiverande samtal, kontra sedvanlig 

vård för personer med typ-2 diabetes visade efter 14 månader att deltagarna i 
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interventionsgruppen av MI ledd livsstilsinformation inte var mer redo att förändra sin 

livsstil än de personer som fick sedvanlig diabetesvård, vilket överraskade forskarna. 

Forskarna skriver vidare att resultatet möjligen kan bero på bristfällig utbildning av 

sjuksköterskorna i MI samt att ytterligare forskning behövs (Jansink et al., 2013).  

Personer och vårdpersonal bör bli jämbördiga partners för att underlätta processen till 

förändring. Att utveckla processer för livsstilsinterventioner i primärvård är utmanande, 

det är också tidskrävande att hjälpa personer med livsstilsförändringar, även de personer 

som är mest motiverade har svårt att genomföra förändringar. Deltagarnas motivation 

till livsstilsförändringar ökade om målet för interventionen var att minska den 

medicinska behandlingen. Interventionen motiverade deltagarna till att förbättra sin 

livsstil och resultatet visade positiva effekter på HbA1c och vikt (Linmans et al., 2014).  

Diabetes är en komplex kronisk sjukdom som kräver flera livsstilsförändringar och 

primärvården måste göra sina personer medvetna om sin ohälsosamma livsstil. Ett skifte 

från enkel rådgivning till ett mer personcentrerat förhållningssätt krävs, vilket är en 

metod som gör personen och den professionella gemensamt ansvarig för personens 

behandling (Jansink et al., 2013). Personer med diabetes kan se diabetessjukdomen som 

ett marginellt problem i relation till andra bekymmer i livet, såsom andra sjukdomar och 

symtom, oro för nära och kära och för ekonomi. Interventioner för personer med 

diabetes måste anpassas till vad som är önskvärt och realistiskt för den enskilde (Ågård, 

Ranjbar & Strang, 2015). 

 

Ett gemensamt resultat blir att de individuella träffarna bör ha ett personcentrerat 

förhållningssätt för att nå framgång vid livsstilsförändringar. Personcentrerad vård 

innebär fördelar för personen som blir välinformerad och därmed aktivt kan delta i de 

beslut som rör livsstilsförändringar. Personerna har olika förutsättningar och genom 

individuellt anpassad rådgivning ökar motivationen till förändring. MI tekniken är 

omdiskuterad, både fördelar och nackdelar lyfts fram. Studierna talar för att 

livsstilsintervention i ett tidigt stadium av diabetessjukdomen är viktig för att nå ett 

långsiktigt resultat. 

 

 

6.2 Stöd från gruppen 
 

Den här kategorin beskriver intervention i grupp, där deltagarna träffades regelbundet 

för samtal och utbildning av sjuksköterska, vid vissa tillfällen deltog ytterligare 



  
 

14 

professioner såsom dietist och psykolog. Stödet av de andra deltagarna ökade 

motivationen till livsstilsförändringar. 

Interventionerna i denna kategori omfattar stöd till egenvård och personlig utveckling. 

Personer som lever med diabetes behöver vägledning för att själv kunna hantera sin 

sjukdom och att ta ansvar för sin dagliga diabetesvård. Syftet med gruppintervention var 

att stödja deltagarna att definiera och genomföra egna livsstilsförändringar (kost och 

motion) och att reflektera över sin egen roll i diabetesbehandlingen. Psykolog hjälpte 

deltagarna med reflektioner över den egna livssituationen, vilket resulterade i konkreta 

mål och handlingsplaner. I studien framgick det att interaktion med andra var viktiga 

element för hela processen, känslan av stöd, att de inte längre kände sig ensamma, 

möjligheten till att utbyta erfarenheter ökade motivationen till förändringar. Små men 

konkreta förändringar i kost och motion gav effekt på HbA1c värde och BMI (Bastiaen 

et al., 2009). En livsstils fokuserad gruppbehandling, baserat på social kognitiv teori, 

visade sig stimulera olika delar som stärker personens självtillit för långsiktig 

beteendeförändring. Deltagarna fick en fördjupad förståelse av egenansvar för hälsa och 

utvecklade förmågor i att finna stöd hos andra. Interventionen fokuserade på att göra 

små, mätbara förändringar i stället för att sätta upp höga mål.  I grupp utbildningen 

ingick praktisk matlagning, motion och stresshantering samt föreläsningar och 

gruppmöten om livsstils fokuserad beteendeförändring. Enkla verktyg, såsom 

stegräknare och måltidsplanering uppfattas som ett enkelt sätt att mäta framgång i, 

känslan av att ha kontroll förstärktes. Arbeta med personlig utveckling resulterade i nya 

insikter hos flera deltagare, de började att prioritera sina egna mål, även en mer 

balanserad syn på hur livsstilsförändringar ska genomföras och behållas framkom. Om 

beteendeförändringar upplevs som positivt, kommer det nya beteendet att kvarstå men 

om det upplevs som negativ, kommer det att upphöra. Personalen var en viktig del i 

interventionen, både genom sin roll som professionella och på grund av deras attityd, 

men det var uppenbart att vara i en grupp var det som uppfattades viktigast. Deltagarna 

beskriver en speciell stödjande öppenhet inom gruppen vilket gjorde det lätt att utbyta 

erfarenheter, skapa avstånd från egna problem de uppfattas som en förstärkning av den 

personliga utvecklingen (Ljung, Olsson, Rask & Lindahl, 2013).  

I studierna framkom det att interaktion med andra var viktig och att utbyta erfarenhet 

ökade motivationen till egna förändringar. Stöd från gruppen ökade förståelsen av 

egenansvar och deltagarna stärktes i sin personliga utveckling. 
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6.3 Telefonkontakt 

 

Den här kategorin beskriver interventioner via telefonkontakt som ökar den personliga 

kontrollen och motivationen till egenvård. Interventionen är kostnadseffektiv och 

användbar vid stöd under längre tid.  

Telefonbaserad intervention gör hälsorådgivningen enkel att implementera i hälso- och 

sjukvården. En 12-veckors telefonbaserad hälsorådgivning för personer med typ-2 

diabetes innefattande både kost- motionsråd samt råd om rökstopp, deltagarnas 

personliga ansvar stärktes, vilket medförde att de satte upp egna mål för att nå 

förändring. Trots att de ibland misslyckades och återgick till gamla vanor beskrev flera 

av deltagarna att telefonstöd snabbt fick dem att återgå till sin uppsatta plan. Studiens 

resultat visade tydlig positiv effekt på deltagarnas fysiska parametrar men även den 

psykiska självkänslan stärktes och är ett användbart resultat från denna typ av 

intervention. Hälsorådgivning har en positiv inverkan på livsstilsförändringar och är 

kostnadseffektiv, vilket är användbart vid stöd under längre tid. Det framkom även 

behov av kontinuerligt stöd för att upprätthålla livsstilsförändringen (McGloin, 

Timmins, Coates & Boore, 2014). Personer med typ-2 diabetes i kombination med 

depressiva besvär är utmanande och kräver större insats för att få engagerade i sin 

livsstilsförändring. Antalet telefonsamtal deltagarna erhöll är relaterat till bättre resultat 

för minskat energiintag och viktnedgång. Resultatet av studien visar på en förbättrad 

glykemisk kontroll. Interventionen framhölls som kostnadseffektiv. (Goode, Winkler, 

Reeves & Eakin, 2015).  Resultatet av en studie som beskriver en mobiltelefon baserad 

intervention med automatisk egenvårds påminnelser så som uppmaning om 

blodsockerkontroll och medicin intag fick deltagarna att öka sin medvetenhet och 

kontroll över sjukdomen. "I learned a little bit more about me. I didn’t know when my 

sugar was high or low, but know I do". Deltagarna fick en ökad insikt om relationen 

mellan egenvård och diabetesresultat, vilket även kopplades till medvetenhet för 

komplikationsrisken. De automatiserade textmeddelanden upplevdes som ett personligt 

stöd, att någon brydde sig om hur de mådde, "The textmessages became my friend and a 

friend helped me do the right things" (Nundy, Dick, Solomon & Peek, 2012).   

Likheter som ses i dessa studier är att telefonintervention är enkel att implementera i 

diabetesvården och den kan pågå under längre tid då den är kostnadseffektiv.  
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Hälsorådgivning via telefon visades sig stärka det personliga ansvaret för egenvård 

vilket gav effekt på den glykemiska kontrollen men också förstärkt självkänsla 

framkom. För att upprätthålla långsiktiga resultat behövs kontinuerligt stöd, 

telefonkontakt är en framgångsrik metod för detta visar dessa studier. 

 

 

7 Metoddiskussion 
 

Metoddiskussionen syftar till att lyfta fram styrkor och svagheter i materialet med 

inriktning på metodens förmåga att besvara syftet. I en litteraturstudie ska sökstrategi, 

granskningsprocessen och de valda artiklarnas kvalitet och relevans diskuteras 

(Kristensson, 2014). Syftet i denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskeledd 

intervention vid livsstilsförändring hos personer med typ-2 diabetes. I studien 

inkluderas 11 artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats, detta för att öka 

trovärdigheten och inte gå miste om relevant data. Det är väsentligt att i en systematisk 

litteraturstudie inkludera artiklar som har tillstånd från etisk kommitté eller där 

noggrann etisk övervägande gjorts. Samtliga artiklarna i denna litteraturstudie har ett 

etiskt godkännande.  Forsberg och Wengström (2015) skriver att god etik är en viktig 

aspekt i all vetenskaplig forskning. Det är viktigt att presentera artiklar som både stöder 

och inte stöder forskarens åsikter, att endast redovisa den ena åsikten är oetiskt 

(Forsberg & Wengström 2016). Styrkan i denna studie är att inga artiklar har valts bort 

efter författarnas eget tycke och inget resultat är medvetet manipulerat eller har 

undanhållits. Artiklarna vi valde ut är skrivna på engelska då det är de språk vi 

behärskar, vi översatte dem till svenska, för att få en djupare förståelse av innehållet. En 

svaghet kan vara våra engelskkunskaper, trots användandet av översättningsverktyg och 

ordlistor finns det en risk att översättningen kan ha brister som gör att tolkningen av 

resultatet påverkats. Artiklarna lästes först var för sig därefter diskuterade vi innehållet. 

Forsberg och Wengström (2015) menar att triangulering kan användas för att styrka 

resultatet i studien, eftersom fenomenen i de lästa artiklarna undersöks och tolkas på 

olika sätt och ur olika synvinklar. Sökning efter artiklar gjordes i tre databaser. En 

svaghet med artikelsökningen var att i Cinahl begränsades sökningen till artiklar som 

var publicerade i Europa eftersom antalet sökträffar bedömdes som onödigt stort. Denna 

begränsningen gick dock inte att göra i de övriga databaserna men där blev sökträffarna 

hanterbara ändå. En styrka med sökningen var att relevanta databaser användes. Genom 
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att använda fler än en databas är sannolikheten att få fram alla relevanta artiklar om 

ämnet större. Val av databaser är en viktig del i sökningsförfarandet som styrs utifrån 

vilken information som eftersöks (Kristensson, 2014). Tidsintervallet i Cinahl och 

PsycINFO är 5 år, däremot fick vi utöka tidsintervallet till 10 år vid sökning i PubMed 

eftersom 5 år gav en för snäv sökning med för få artiklar som resultat. Det upplevdes 

som en svårighet att hitta artiklar med enbart diagnostiserad typ-2 diabetes. Flera av 

artiklarna i sökningen handlade om prediabetes och graviditetsdiabetes, de exkluderas 

efter genomläsning av artiklarna. Sökorden i Cinahl och PsycINFO var identiska men 

sökningen med denna kombination av sökord i PubMed resulterade i artiklar som inte 

motsvarade studiens syfte, vi fick artiklar där diabetes var en underkategori till hjärt-

kärlsjukdom. En förändring av sökorden gjordes och resultatet av sökningen gav artiklar 

som bättre motsvarade syftet. Att söka på enstaka ord eller ordkombination är ett vanligt 

sätt att välja sökbegrepp, sökorden kombinerades i en fritextsökning med hjälp av de så 

kallade booleska operationerna ”AND”, ”OR” och ”NOT” (Forsberg & Wengström, 

2015). Populationen i studierna varierar både kulturellt men också socioekonomiskt, 

detta menar vi är en styrka för studien efterson människor inte är en homogen grupp och 

deras livsvillkor skiljer sig i alla samhällsklasser och kulturer. Överförbarheten av 

studiens resultat handlar enligt Kristensson (2014) om att på ett så tydligt sätt beskriva 

kontexten  att läsaren själv kan göra en bedömning av överförbarheten. Vi menar att 

studiens överförbarhet är god då gruppen personer med typ-2 diabetes är mycket stor 

och återfinns inom samtliga områden i hälso- och sjukvården. Det är dock upp till 

läsaren att själv bedöma överförbarheten. Genom hela arbetsprocessen har vi försökt 

vara medvetna om våra erfarenheter, kunskaper och vår förförståelse. Vi har använt oss 

av dessa egenskaper i tolkande syfte där det varit lämpligt och i andra delar av arbetet 

åsidosatt dessa. Vi menar vidare att resultatet i litteraturstudien väl speglar de 

svårigheter som implementering av livsstilsförändring med hjälp av olika interventioner 

medför. Samtidigt finns en medvetenhet om att det givetvis är svårt att med så få 

vetenskapliga artiklar dra några klara slutsatser av sjuksköterskeledda interventioner. 

 

 

8 Resultatdiskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskeledd intervention vid 

livsstilsförändring hos personer med typ-2 diabetes. Resultatet utgår ifrån tre kategorier: 

Möte på personens nivå, som utgår från individuella träffar mellan sjuksköterska och 
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person, Stöd från gruppen, där deltagarna träffas i grupp för handledning och 

Telefonkontakt, både genom samtal och via sms.  

Resultatet visar att diabetes är en komplex kronisk sjukdom som kräver flera 

beteendeförändringar av varje person. Att motivera till livsstilsförändringar är 

utmanande och kräver ett personligt bemötande från vårdpersonal. Detta fynd styrks av 

Lepp och Leksell (2017) där det framkom att personcentrerad vård kan bidra till att 

lyckas med livsstilsförändringar, att identifiera hinder, personliga skäl till förändringar 

och faktorer som påverkar beteendeförändringar kan hjälpa personen att lyckas 

genomföra förändringar. Studiens resultat visar att individuellt stöd var en betydande 

faktor för att lyckas med livsstilsförändring. Män och kvinnor gör olika förändringar 

vilket också understryker vikten av individualiserade råd för personer med typ-2 

diabetes som en viktig del av behandlingen (Kuznetsov et al., 2013). Rådgivningen ska 

vara personcentrerad och vårdpersonal kan ge bäst stöd om de vet vilka förändringar 

personerna är mest benägna att göra. Enligt Lepp och Leksell (2017) är det viktigaste i 

den personcentrerade vården är att efterfråga personens berättelse om behov och 

möjligheter. Erfarenheter och behov är unika för varje person och även de med samma 

sjukdom kan uppleva situationer och besvär olika.  

Att fokusera på livsstilsförändringar i ett tidigt skede av diabetessjukdomen ger större 

följsamhet än om det görs senare i sjukdomsförloppet (Kuznetsov et al., 2013). Det är 

betydelsefullt att sjuksköterskan och personen diskuterar möjligheter till förändring. 

Sjuksköterskan bör stödja personen att sätta upp specifika mål och stimulera till en aktiv 

roll i behandlingen. Detta styrks av Ekman (2014) som beskriver att sjuksköterskan 

identifierar den hjälp som behövs och gör personen delaktig och involverad i alla steg i 

vårdprocessen. På detta sätt blir vården både individanpassad och personcentrerad 

(Ekman, 2014).   

Resultatet visade att råd om sunda kostvanor bör läras ut för att uppnå en balanserad 

kost som långsiktigt främjar energibalansen och optimerar den metaboliska kontrollen, 

inklusive vikt och kardiovaskulära riskfaktorer. Betydelsen av kunskaper från en dietist 

som komplement framkom (Breen et al., 2016). Detta styrks av Socialstyrelsen 

(2015) som betonar att personer med diabetes och ohälsosamma matvanor bör i första 

hand erbjudas kvalificerad rådgivning för att kunna förändra sina kostvanor. De anser 

också att vårdpersonal ska ges kunskap inom området kost, även tid och utrymme för att 

hålla sig uppdaterad i ämnet är viktigt (Socialstyrelsen, 2011). Lämplig kost debatteras 

intensivt, då det vetenskapliga underlaget är bräckligt eftersom ämnet till stor del är 
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outforskat. Sjuksköterskan får ofta frågor om "nya och moderna" kostråd som personer 

med typ-2 diabetes vill pröva.  Olika mediala källor påverkar personernas sätt att se på 

kost och vilka kostförändringar som görs. Medievärlden är en stark trendsättare när det 

gäller hälsa och hälsosam livsstil, det påverkar personernas kunskap och attityd till hur 

de bör leva. I sin yrkesroll är sjuksköterskan dock hänvisad till att använda sig av de 

kostråd som Socialstyrelsen rekommenderar.    

Linmans et al. (2014) menar att livsstilsinterventioner för personer med typ-2 diabetes 

är svårt att genomföra i primärvården, tiden används framför allt till att kontrollera de 

diabetesrelaterade markörerna och lämnar lite tid för livsstilssamtal. Är primärvården 

redo att möta framtidens Hälso och sjukvård där det efterfrågas kvalificerad rådgivning 

för livsstilsförändringar? Finns tillräcklig kompetens hos sjuksköterskan? Hur kan vi 

påskynda implementeringen av personcentrerat förhållningssätt i diabetesvården?  

I litteraturstudien framkom att gruppintervention fick deltagarna att känna stöd av 

varandra, utbyta erfarenheter och upplevelsen av att inte längre känna sig ensamma med 

sin sjukdom. Resultatet indikerar att grupp intervention stödjer personer med typ-2 

diabetes att definiera och genomföra egna livsstilsförändringar. Att delta i 

gruppintervention är motiverande och förstärker den personliga utvecklingen (Bastiaen 

et al, 2009; Ljung, Olsson, Rask & Lindahl, 2013). Att få träffa andra i liknande 

situationer visade sig ha en positiv effekt på personens motivation. Gruppen gav 

möjlighet till ökade kunskaper, trygghet och en känsla av samhörighet då de alla strävar 

efter samma mål. Resultatet styrks av Ekman (2014) som beskriver att inom den 

personcentrerade vården är det samarbetet som är det centrala. Det är inte bara personen 

som gynnas av samarbetet utan även sjuksköterskan kan utvecklas (Ekman, 2014). 

Sociala faktorer kan motivera personer till att genomföra livsstilsförändringar. Familjen 

visade sig vara en viktig motivator för många. Familjen var den huvudsakliga 

anledningen till att genomföra en livsstilsförändring, vilket styrks i en studie av 

Korkiakangas et al. (2010). Grupputbildning är mer kostsam ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv, trots detta är kostnaden låg i förhållande till de effekter som 

grupputbildningen ger på HbA1c Detta goda resultat förutsatte att den som höll i 

undervisningen hade god diabeteskunskap samt pedagogisk kunskap om vuxenlärande 

(Socialstyrelsen, 2015). Även om resultaten är lovande återstår frågor: Vilka är de 

faktorer som verkligen påverkar människors förmåga att genomföra 

livsstilsförändringar? Är gruppintervention accepterad och efterfrågad i samhället idag? 

Finns den pedagogiska kompetensen för denna metod?   
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Telefonbaserad intervention visar sig vara enkel att implementerar i vården, 

kostnadseffektiv och kan pågå under längre tid.  Långsiktiga insatser anses mer 

effektiva än interventioner med kortare varaktighet. En hälsorådgivning via telefon ökar 

medvetenheten om det egna ansvaret och kan stödja ett långsiktigt hälsobeteende 

(McGloin et al, 2014; Goode et al., 2015). Ekman (2014) beskriver också betydelsen av 

personens eget ansvar för sin hälsa och sitt liv. Det egna ansvaret ses som en 

förutsättning i hälsoplaneringen där personen är en deltagande partner när vården 

planeras. Personcentrerad vård leder till ökad trygghet för den enskilde (Ekman, 2014). 

Studiens resultat visade svårigheter med att behålla livsstilsförändringar under längre 

tid. Ett kontinuerligt stöd av sjuksköterska ses som ett önskemål, vilket visar sig ge 

långsiktig effekt på den glykemiska kontrollen genom förbättrad egenvård (McGloin et 

al, 2014). Personer med typ-2 diabetes upptar en stor del av sjukvårdens resurser. 

Interventioner som är kostnadseffektiva och lätta att implementera är att föredra, Goode 

et al. (2015) beskriver i sin studie att telefonkontakt med sjuksköterska 

är kostnadseffektiv. Mobiltelefoner växer fram som en idealisk plattform för framtida 

interventioner, detta menar vi underlätta livsstilsförändringar då mobiltelefoner är 

lättillgängliga och brukas av de flesta i samhället. Interventioner via mobiltelefon har 

potential inför framtiden men är ännu inte fullt utvecklad.  Detta menar vi styrks av 

Nundy et al. (2012) som beskriver att automatiserade textmeddelanden uppfattas som 

ett socialt stöd och kan bidra till en stark personlig relation till teknik. Media är en 

teknik som är under snabb utveckling och borde med fördel kunna användas i större 

utsträckning. Små medel kan ge stora resultat då media är lättillgänglig och kan 

förmedla kunskap till många på ett enkelt sätt. Ekman (2014) beskriver hur ett 

partnerskap med personcentrerat förhållningssätt kan se ut även om personerna inte 

möts ansikte mot ansikte. En berättelse och en hälsoplan kan också utvecklas genom 

möten på olika sociala medier (Ekman, 2014). I framtida Hälso och sjukvård borde 

internet kunna få en större betydelse för hälsoarbete än idag, att utnyttja denna plattform 

på ett bättre sätt kan vara en utvecklingsmöjlighet för sjukvården. Detta skulle kunna 

frigöra tid för både för sjuksköterska och personen, ett personligt möte beräknas ta 

längre tid än ett nätbaserat möte.   
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9 Slutsats 
 

Den danske filosofen Sören Kierkegaard säger: "Om jag vill lyckas föra en person mot 

ett specifikt mål, måste jag först hitta där hon är och börja därifrån". Detta sammanfattar 

förutsättningen för livsstilsförändringar. Personcentrerad vård innebär att se personen 

bakom patienten, personens eget ansvar för sin hälsa och sitt liv respekteras och ses som 

en förutsättning i all hälsoplanering.  En så omfattande förändring som krävs av 

personer med typ-2 diabetes är tidskrävande, utmanande och personen behöver 

varaktigt stöd av sjuksköterska. Stöd måste anpassas till vad som är önskvärt och 

realistiskt för den enskilde vilket sammanfattas i personcentrerad vård. 

Telefonbaserad rådgivning visar sig vara en kostnadseffektiv metod och enkelt 

att implementera i vården. Denna metod är lättillgänglig för både person och personal 

och kan pågå under lång tid. Kontinuerlig telefonkontakt med sjuksköterska när behov 

finns, leder till trygghet och ett bättre reglerat blodsocker. Grupputbildning gav positiva 

effekter på HbA1c värdet på lång sikt och gav deltagarna en känsla av samhörighet.  

  

Utifrån resultatet och den efterföljande diskussionen framkommer betydelsen av  

telefonkontakt mellan personen och sjuksköterskan. Förslag för att underlätta denna 

kontakt kunde vara regelbunden telefontid där personen själv kan ringa till 

sjuksköterskan. En satsning på utbildning i pedagogik med inriktning mot vuxnas 

lärande kan öka möjligheten till utbildning i grupp. Dagens utbildning behöver anpassas 

till den moderna människan som har andra krav än tidigare, personer med annan 

kulturell bakgrund ställer också nya krav på dagens hälso- och sjukvård.  

   

För framtiden skulle det skulle vara av intresse med studier där interventioner pågår 

under längre tid eftersom livsstilsförändringar tar långt tid att genomföra, men också 

studier med längre uppföljning vore önskvärt. Fler studier som inriktar sig på hur 

beteendeförändring är möjlig för personer med typ-2 diabetes är av intresse
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between 

intervention 

dose and 

outcomes in 

living well 

with Diabetes - 

A 

randomizered 

trial of a 

telephone-

delivered 

lifestyle-based 

weight loss 

intervention 

Undersöka 

samband mellan 

interventionens 

omfattning i 

förhållande till 

resultat av vikt, 

fysisk aktivitet, 

glykemisk kontroll 

och kost. 

Kvantitativ 

metod  

 

151 deltog i 

studien 

 

Ålder på 

deltagarna 

var mellan 

20-75år 

Interventionens 

omfattning var 

associerad med 

större 

viktminskning.  

Mer behöver 

göras för att 

bibehålla 

livsstilsförändring

ar, särskilt för de 

som har diabetes i 

kombination med 

depression 

I 

3 Nundy, S., 

Dick, J., 

Solomon, M., 

& Peek, M. 

 

(2012) 

 

USA 

Developing a 

behavioral 

model for 

mobile phone-

based diabetes 

interventions 

Undersöka på 

vilket sätt 

textmeddelande 

via mobiltelefon 

kan påverka 

delaktigheten hos 

personer med typ-

2 diabetes 

Kvalitativ 

metod 

 

6 Män 

12 Kvinnor 

deltog i 

studien 

 

Ålder på 

deltagare 

var mellan 

18–74 år 

En mobiltelefon 

baserad 

intervention 

minskar 

förnekelsen av 

diabetesdiagnosen 

och påverkar 

delaktigheten 

positivt 

III 

4 England, 

C.Y., 

Andrews, R., 

Jago, R., & 

Thompson, 

J.L. 

 

(2014) 

 

Storbritannie

n 

Changes in 

reported food 

intake in adults 

with type 2 

diabetes in 

response to a 

nonprescriptiv

e dietary 

intervention 

Beskriva de 

förändringar som 

en 

kostintervention 

baserad på   

Storbritannien 

kostråd resulterade 

i.  

 

Kvantitativ 

metod 

 

175 Män 

87 Kvinnor 

deltog i 

studien 

 

Ålder på 

deltagare 

var mellan 

30–80 år 

En blygsam 

viktreduktion 

rapporterades. 

Personerna nådde 

inte målet för den 

tänkta 

viktminskningen 

III 



  
 

VI 

5 Breen, C., 

McKenzie, 

M., Yoder, 

R., Ryan, M., 

Gibney, M.J., 

& O´Shea, D. 

 

(2016) 

 

Irland 

 

A qualitative 

investigation 

of patients 

understanding 

of 

carbohydrate 

in the clinical 

management 

of type 2 

diabetes 

Undersöka 

personer med typ-

2 diabetes 

förståelse av 

kolhydraternas roll 

vid behandling av 

diabetes 

Kvalitativ 

metod 

 

8 Män 

7 Kvinnor 

deltog i 

studien 

 

Medelåldern 

på 

deltagarna 

var 61 år 

En övertro på 

restriktioner av 

kolhydrater leder 

till en risk för 

obalans i den 

totala 

kostbalansen 

I 

6 Linmans, J.J., 

van Rossen, 

C., 

Knottnerus, 

J. A., &Spigt, 

M. 

 

(2014) 

 

Holland 

 

Exploring the 

process when 

developing a 

lifestyle 

intervention in 

primary care 

for type 2 

diabetes: a 

longitudinal 

process 

evaluation 

 

Belysa personens 

och 

vårdpersonalens 

upplevelser på en 

livsstilsinterventio

n gjord på 

personer med T2D 

i Primärvård 

 

 

 

Kvalitativ 

metod 

 

7 Män 

2 Kvinnor 

deltog i 

studien 

 

Åldern på 

deltagarna 

var >18 år 

Trots en positiv 

inställning till 

interventionen 

hos personer och 

personal blev 

resultatet en 

passiv person. 

Låg delaktighet i 

livsstilsförändring

en sågs hos 

personerna. 

Sjuksköterskans 

samtalsteknik var 

bristfällig. 

III 

7 Jansink, R., 

Braspenning, 

J., Keizer, E., 

Van 

derWreijden, 

T., Elwyn, 

G., &Grol, R. 

 

(2003) 

 

Holland 

 

No identifiable 

Hb1Ac or 

lifestyle 

change after a 

comprehensive 

diabetes 

program 

including 

motivational 

interviewing:  

A cluster 

randomised 

trial 

 

Att utvärdera 

effekten av 

personcentrerad 

livsstils 

rådgivning 

integrerad i 

strukturerad 

diabetesvård 

Kvantitativ 

metod 

Kluster 

randomisera

d studie 

 

422 deltog i 

studien 

 

Alla 

deltagare 

var <80 år, 

medelåldern 

var 64 år 

Livsstilsrådgivnin

g baserat på MI- 

metod i 

kombination med 

diabetesbehandlin

g förbättrade inte 

HbA1c, matvanor 

eller fysisk 

aktivitet  

I 

8 Kuznetsov, 

L., Simmons, 

R.K., Sutton, 

S., 

Kinmonth, 

A-L., Griffin, 

S.J., & 

Hardeman, 

W. 

 

(2013) 

 

Kaukasien 

 

Predictors of 

change in 

objectively 

measured 

and self-

reported health 

behaviors 

among 

individuals 

with recently 

diagnosed type 

2 

diabetes 

 

Utvärdera 

livsstilsförändring

ar under ett år  

och att identifiera 

faktorer 

för 

beteendeförändrin

gar hos vuxna med 

nyligen  

diagnostiserade 

diabetes 

 

Kvantitativ 

metod 

Randomiser

ad 

kontrollstudi

e 

 

478 deltog i 

studien 

 

Ålder på 

deltagarna 

var mellan 

40–69 år 

Yngre och 

kvinnor 

förbättrade sina 

matvanor, vilket 

tyder på att äldre 

och män och de 

som levt längre 

med diabetes kan 

behöva mer stöd 

för fördjupad 

förändring 

II 

9 Bastiaens, 

H., Sunaert, 

P., Wens, J., 

Sabbe, B., 

Jenkins, L., 

Nobels, F., 

Snauwaert, 

Supporting 

diabetes self-

management 

in primary 

care: 

Pilot-study of 

a group-based 

Att utvärdera 

genomförbarheten 

och acceptansen 

av 

grupputbildning i 

Primärvården, att 

utvärdera 

Kvantitativ 

metod 

Longitudine

ll 
 
44 deltog i 

studien 

Förbättring av 

HbA1c 

uppnåddes efter 

12 månader men 

inte efter 18 

månaders 

uppföljning, men 

I 



  
 

VII 

B., & Van 

Royen, P. 

 

(2009) 

 

Belgien 

 

program 

focusing on 

diet 

and exercise 

 

långtidseffekterna 

(12–18 månader) 

av HbA1c, BMI, 

matvanor och 

fysisk aktivitet. 

 

Medelåldern 

på 

deltagarna 

var 66 år 

ingen förändring 

sågs av BMI. Små 

men konkreta 

förändringar 

noterades för kost 

och motion. 

10 Ågård, A., 

Ranjbar, V., 

& Strang, S 

 

(2015) 

 

Sverige 

Diabetes in the 

shadow of 

daily life: 

factors that 

make diabetes 

a marginal 

problem 

Identifiera  

faktorer som 

påverkar 

personernas vilja 

och förmåga att ta 

till sig föreskrivna 

läkemedel, 

rekommenderade 

livsstilsval och att 

få en djupare 

förståelse för hur 

dessa faktorer 

påverkar 

följsamheten 

Kvalitativ 

studie 

 

15 Män 

9 Kvinnor 

deltog i 

studien 

 

 Åldern på 

deltagarna 

var 20–80 år 

Medicinska 

tillstånd, såsom 

hjärtsjukdomar, 

högt blodtryck, 

inflammationer, 

kronisk obstruktiv 

lungsjukdom och 

depression   

skuggade 

betydelsen av 

diabetes. Symtom 

och behandling 

relaterade till 

dessa sjukdomar 

uppfattades som 

hinder för att 

sköta sin diabetes 

I 

11 Ljung, S., 

Olsson, C., 

Raska, M., 

&Lindahl, B. 

 

(2013). 

 
Sverige 

 

Patient 

experience of a 

theory-based 

lifestyle-

focused group 

treatment in 

the prevention 

of 

cardiovascular 

diseases and 

type 2 

diabetes. 

Undersöka 

personers  

Upplevelser av 

livsstils fokuserad 

gruppbehandling i 

primär och   

sekundär 

prevention av 

kardiovaskulär 

sjukdom och typ 2   

diabetes.  

 

Kvalitativ 

studie 

 

8 Män 

11 Kvinnor 

 

Åldern på 

deltagarna 

var 35–70 år 

En 

livsstilsfokuserad 

gruppbehandling, 

baserat på social 

kognitiv teori, 

visade sig 

stimulera olika 

delar som stärker 

personernas 

självtillit för 

långsiktig 

beteendeförändrin

g. Deltagarna fick 

en fördjupad 

förståelse av 

egenansvar för 

hälsa 

I 

 

 

 


