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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att beskriva betydelsen av kost och fysisk aktivitet relaterat till 

Diabetes Mellitus (diabetes). Metoden som användes var deskriptiv litteraturstudie baserad på 

empiriska studier. Studien visade att kost, motion och livsstilsförändringar är mycket viktiga 

faktorer när det gäller att förebygga och behandla diabetes. Genom rätt kost och motion kan i 

vissa fall behandlingen med läkemedel vara överflödig, och människor med sjukdomen kan 

leva längre och vara friskare under sin livstid. Sjuksköterskan har här ett ansvar att undervisa, 

informera och se till att diabetespatienten får bästa möjliga vård speciellt anpassat efter just 

den patienten. Flera studier visar att fetma och övervikt är en av de största orsakerna till 

diabetes. För att bromsa diabetes dramatiska ökande, måste förebyggande 

informationsåtgärder nå ut över världen. Utvecklingen med mer stillasittande jobb, TV-

tittande och snabbmat är något som gör att fler människor världen över insjuknar. Även 

faktorer som tobak och alkohol har negativ inverkan. Behovet av information är stort. Med 

information, som människor lätt tar till sig, kan problemet med den växande folksjukdomen 

mildras. Människor behöver veta hur de ska gå tillväga för att förändra sin livsstil, vilken 

hjälp som finns och vart hjälpen går att få. Människor kan behöva stöd och viktigt är att 

informationen kommer fram på rätt sätt. Denna studie visade att sjuksköterskan har en mycket 

viktig roll i diabetesvård och förebyggande, eftersom att han/hon har en nära kontakt med 

patienterna. 
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Abstract 

The aim of this study was to describe the importance of diet and physical activity related to 

Diabetes Mellitus (diabetes). Method used was a descriptive literature study based on 

empirical studies. The study shows that diet, physical activity and lifestyle-changes are very 

important factors when it comes to preventing and treating of diabetes. By the right diet and 

physical activity the treatment with medications in some cases can be superfluous and people 

with the disease could live longer and be healthier during their lifetime. Nurses have the 

responsibility to educate, inform and make sure that the diabetic patient gets the best care as 

possible specially suited for this individual patient. Several studies show that obesity and 

overweight is one of the biggest reasons of diabetes. To decelerate the dramatic rise of 

diabetes, preventive information-arrangements have to reach out to the world. The 

development with more sedentary work, TV-watching and fast-food is something that makes 

more people all over the world become ill. Also factors like tobacco and alcoholics have 

negative impact. There is a great need of information. With information, that people easily 

exaggerate themselves, can the issue with the growing disease lessen. People need to know 

how they can change their lifestyle, what kind of help is available and where the help can be 

reached. People may be in need of support and important is that the information reaches them 

in the right way. The study shows that the nurse has a very important role in the treating and 

preventing of diabetes, since he/she gets a close contact to the patients. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Diabetes mellitus 

Diabetes är ett stort hälsoproblem världen över, med ökad sjuklighet, dödlighet och stora 

ekonomiska kostnader (1,2). Sjukdomen ökar stadigt i alla världsdelar. Sverige ligger högt 

upp på listan över länder med hög förekomst av diabetes. Parallellt med diabetesepidemin 

förekommer ökad fetma, mycket på grund av den västerländska livsstilen med minskad fysisk 

aktivitet och ökat intag av skräpmat (2,3,4). Diabetes är en kronisk sjukdom som påvisas 

genom förhöjt socker i blodet (3,4). En människas fasteblodsocker bör ligga mellan 3,0–6,0 

mmol/L, efter 12 timmars fasta. Upprepade värden över 7-8 mmol/L innebär att personen har 

diabetes. Blodsockervärdet varierar med måltiderna (5). Hög sockerhalt orsakas av celler som 

bryts ned i bukspottkörteln, vilket normalt bildar det sockersänkande hormonet insulin. 

Insulin är ett hormon som bildas i de langerhanska öarna i bukspottkörteln. Insulin frisätts vid 

snabba ökningar i blodsockervärdet och när blodsockervärdet stiger över en viss gräns. Det 

finns två typer av diabetes - typ 1 och typ 2. Typ 1, insulinberoende diabetes, orsakas av att de 

insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln har brutits ner. Det kan jämföras med en 

allergi mot kroppens egna ämnen. Typ 1 debuterar vanligen före 40 års ålder. Typ 2, icke 

insulinberoende diabetes, orsakas av insulinresistens och otillräcklig insulinproduktion. Typ 2 

debuterar vanligen efter 40 års ålder (3,4,5). 

 

1.1.1 Risker och riskfaktorer vid diabetes 

Ökat BMI-värde ökar risk för diabetes (2). Hos patienter med dåligt inställd diabetes kan 

blodglukoshalten vara kraftigt förhöjd och glukos kan då utsöndras i urinen. Detta leder till 

ökade urinvolymer och uttorkning, eftersom att vätskeförlusterna via urinen ökar, och levern 

börjar istället förbränna fett, eftersom att den på grund av insulinbristen inte kan ta hand om 

glukos tillräcklig effektivt. Fettsyrorna bryts sedan ner till ketonkroppar som orsakar 

metabolisk acidos, vilket innebär att vätejoner går in i cellerna och kalium ifrån cellerna går ut 

i blodet. Patienten kan på grund av detta bli mycket dålig och få sänkt medvetande. Detta 

tillstånd kallas diabeteskoma och är ett mycket allvarligt tillstånd som måste behandlas snabbt. 

Överdosering av insulin kan leda till lågt blodsocker. Diabetikern får då i bästa fall 

en ”insulinkänning” men kan, om glukostillförseln till hjärnan blir för dålig, förlora 

medvetandet och drabbas av kramper. Om en person ligger lågt i blodsockervärde under en 

längre period kan denne få obotliga hjärnskador (5). Vid diabetes bildas förändringar i mindre 

blodkärl, vilket försämrar cirkulationen. Diabetes ökar risken att utveckla hjärtinfarkt och 
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cirkulationsstörning i hjärnan. Trots stora framgångar med modern behandling kan skador 

uppkomma i främst blodkärl, nervsystem, njurar och ögon. Omkring 65 procent av alla 

dödsfall hos patienter med diabetes kan härledas till hjärt-kärlsjukdom (2,4). 

 

1.1.2 Behandling vid diabetes 

Diabetes kan behandlas med läkemedel - tabletter och insulininjektioner. Vid lätt till måttligt 

förhöjda blodsockervärden prövas som första steg i behandlingen att ändra kost- och 

motionsvanor samt viktnedgång. Detta är aktuellt hos nästan alla med typ 2-diabetes. Höga 

blodsockervärden vid debut leder till att insulinbehandling, via injektion, måste ges från 

början, men denna kan så småningom ofta ersättas av tablettbehandling. Fortsatt behandling 

baseras sedan på kroppsvikt (4). Socialstyrelsen (6) betonar betydelsen av diabetespatientens 

delaktighet i den egna vården. Patienter behöver individuellt anpassad information om sin 

sjukdom och sitt tillstånd och om tillgängliga metoder för förebyggande insatser, 

undersökning och behandling. Enligt socialstyrelsens riktlinjer ska: ”patienten ges så goda 

kunskaper om behandling, dess fördelar och risker, att han/hon, i samråd med diabetesteamet, 

ska kunna fatta rationella beslut om fortsatt behandling” (2,6). Syftet med diabetesbehandling 

är enligt Simonsen m.fl. (4) ”att uppnå symtomfrihet och god livskvalitet, normalt blodglukos 

samt att förebygga de komplikationer som sjukdomen medför” (s. 335). I hemmet kan 

diabetiker kontrollera sitt blodsocker med hjälp av en liten fotometer. Genom förbättrade och 

täta blodglukoskontroller kan god kontroll av blodsockernivån uppnås. Diabetespatienter med 

god kontroll av blodsockernivån kan troligen förebygga skador i ögon, njurar och kärl (1,5,7). 

Holmström och Rosenqvists studie (8) på personer med diabetes visar att missförstånd, både 

när det gäller sjukdomen i sig och behandlingen, är vanligt förekommande. Exempelvis var 

det få av deltagarna som visste att fetma kunde vara en bidragande orsak till diabetes. Vidare 

var det många av studiens deltagare som inte visste bakgrunden till sin sjukdom och 

behandling eller sådant som vilka komponenter i kosten som förändrade deras blodsockernivå 

(8). 

 

1.2 Livsstilsförändringar vid diabetes 

Som diabetiker kan det vara svårt att ändra på sin livsstil utan att livskvaliteten försämras. Det 

är viktigt att försöka förbättra HRQOL (Health related quality of life). Connors m.fl. (9) 

studie handlar inte bara om kostråd utan även om vikten av livsstilsförändringar. De anser att 

det är lika viktigt för en diabetiker att motionera som det är att följa kostråd. Förekomsten av 

typ 2 diabetes är högre hos feta personer än hos personer som inte är överviktiga (10). Clark 
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m.fl. (11) studie på 100 personer mellan 40-70 år, med typ 2 diabetes och ett BMI-värde 

större än 25. Syftet var att utveckla, sammanfatta och skräddarsy en intervention för att 

förbättra den egna vården och livsstilen, och hjälpa patienter till att äta mindre fett samt att 

öka den fysiska aktiviteten. Resultatet visar att personerna i interventionsgruppen själva 

tyckte sig ha ändrats från tanke till handling, när det gällde både att dra ned på fettet i kosten 

och den fysiska aktivitetsnivån. 

 

1.2.1 Kost 

Kostbehandling är det första steget i behandlingen av typ 2 diabetes. Måltiden kan liknas vid 

en bolusdos med glukos. Mat som innehåller kolhydrater spelar en viktig roll i kosten. Mat 

med lågt glykemiskt index (GI) hjälper till att hålla blodsockervärdet på en bra nivå (7). 

Mu`Min Chowdhury m.fl. (12) gjorde en kvalitativ intervjustudie bland vuxna diabetiker, som 

invandrat till England, angående deras val av kost. Studien visade att valet av mat styrdes av 

ekonomi, lättillgänglighet och att även kulturen påverkade. Studien visar att det ofta är svårt 

att ändra sina kostvanor och få dessa att bestå, men det kan vara nödvändigt. 

 

1.2.2 Fysisk aktivitet 

Fysisk träning är en viktig del av behandlingen vid diabetes (5). Grefberg och Johansson (2) 

beskriver invånarna på den lilla ön Nauru. De var tidigare fysiskt mycket aktiva, med 

exempelvis att jaga föda. Stigande välstånd har gjort att den tidigare födan, med fisk och 

kokosnötter, har ersatts med västerländska produkter. Samtidigt har den fysiska aktiviteten 

sjunkit. Invånarna på ön har nu drabbats av en fettepidemi och en diabetesepidemi, omkring 

30 procent av invånarna har typ 2 diabetes. När det gäller typ 1 diabetes kan fysisk 

ansträngning påverka blodglukoskontrollen, och ge både en sänkning och en ökning. För 

patienter med nydiagnostiserad typ 2 diabetes och personer med nedsatt glukostolerans är 

motion kombinerad med kostbehandling den viktigaste behandlingsformen till en början (2). 

 

1.3 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har en mycket viktig roll i behandlingen och förebyggandet av diabetes, då 

denne ofta träffar dessa patienter.  Patienter behöver stöd och råd, att få veta vart de kan vända 

sig med sina olika behov, samt information om vikten av rätt kost, motion och om 

viktreduktion. Regelbunden kroppsrörelse liksom goda kostvanor och rökstopp bör 

uppmuntras i varje skede av sjukdomen (2,4). Dessa bitar är något som sjuksköterskan kan 

hjälpa till med. Patienten har själv ett stort ansvar att sköta sin hälsa, men för detta krävs 



 8 

kunskap. En diabetessköterska är ofta den person som planerar och genomför undervisning 

individuellt eller i grupp. Sjuksköterskan kan lyssna, förklara, uppmuntra och stötta i 

patientens kamp med uppgivenhetskänsla inför sjukdomens problem och vilja att se tillvaron 

som meningsfull. Diabetessköterskan ger undervisning i egenkontroll av blodglukos och 

följer upp att patienten förstår och genomför den. Hon skriver också ut hjälpmedel och kan ha 

delegation att genomföra dosjusteringar av insulin eller tabletter. En sjuksköterska planerar 

omvårdnaden, med fokus på patientens välbefinnande, egenvård, kunskap, copingkapacitet, 

behandling, teamsupport och livskvalitet (2,13,14). Som sjuksköterska är det med andra ord 

viktigt att känna till vad exempelvis kost- och motionsförändringar kan göra för 

diabetespatientens hälsa och välmående, och hur positiva effekter kan uppnås. En 

sjuksköterska bör ha kunskap om diabetes och behandlingen av diabetes för att kunna hjälpa 

och stödja patienter. Det är sjuksköterskan som har det största ansvaret vad gäller information 

och undervisning. En sjuksköterska lyssnar, förklarar, visar, hjälper och ser till att patienten 

förstår. När patienten har frågor finns sjuksköterskan där för att ge svar. Om patienten är 

ledsen och behöver stöd finns sjuksköterskan där och lyssnar och tröstar eller bara finns till. 

Sjuksköterskan bör också informera patienten om sådant som patienten själv kanske inte 

tänker på, exempel riskfaktorer, och visa hur detta förebyggs (13,14). Som sjuksköterska finns 

ett stort ansvar och möjligheter att kunna hjälpa och förebygga diabetes världen över. Det är 

också en del av sjuksköterskans arbete att hjälpa patienter att hålla ordning på sin metabola 

kontroll, så att människor som har diabetes kan må så bra som möjligt trots sin sjukdom. 

Sjuksköterskan bör vara uppdaterad inom den senaste forskningen. Enligt socialstyrelsen (6) 

pågår under år 2008 en omarbetning av riktlinjerna för diabetesvård, på grund av den snabba 

utvecklingen av diabetesvård de senaste åren. 

 

1.4 Problemområde 

Diabetes är ett av de snabbast växande hoten mot människors hälsa, världen över. Genom att 

människor anammar den västerländska livsstilen ökar också antalet människor som insjuknar 

i diabetes. Typ 2 diabetes ökar dramatiskt över hela världen och är ett av nutidens största 

medicinska problem. År 2000 uppskattades att omkring 100 miljoner människor i världen 

hade diabetes. Om tio år kan den siffran ha fördubblats om tendensen fortsätter (2). Idag finns 

det mycket information om hur människor bör leva t.ex. om motionsvanor, om GI-metoden 

och om olika light-produkter. Dessa råd och tips kan ge livsstilsförändringar och påverka 

hälsotillståndet. Holmströms och Rosenqvists (8) studie visar att det är vanligt med 

missförstånd inom diabetesvården. Det finns många råd och rön om vad och hur diabetiker 
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ska äta, hur diabetiker ska motionera och hur människor i riskzonen för diabetes kan minska 

risken för komplikationer. Sjuksköterskor träffar ofta på personer, gamla som unga, med 

sjukdomen. I dagens samhälle, där den ena metoden är bättre än den andra, behöver 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal information och kunskap för att förenkla för patienten 

och för att patienter ska kunna må bättre och få en ökad livskvalitet. Information till patienter 

är en stor del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. Sjuksköterskan har också ett ansvar 

gentemot samhället då det gäller till de ekonomiska kostnaderna. Om vi kunde minska antalet 

människor, som insjuknar i diabetes eller får komplikationer till följd av sin diabetes, kunde vi 

få stora ekonomiska vinster och öka folkhälsan i världen. 

 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen var att beskriva betydelsen av kost och fysisk aktivitet relaterat till 

Diabetes Mellitus. 

 

1.6 Frågeställningar 

Vilken betydelse har kosten för risken att utveckla diabetes och för dem med diagnostiserad 

diabetes? 

Vilken betydelse har fysisk aktivitet för risken att utveckla diabetes och för dem med 

diagnostiserad diabetes? 
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2. Metod 

 

2.1 Design 

Detta är en deskriptiv (beskrivande) litteraturstudie baserad på empiriska studier. 

 

2.2 Databaser 

Artiklar har sökts i databaserna Medline via PubMed, Cinahl och Blackwell Synergy. En 

manuell sökning har även gjorts via valda artiklars referenslistor. 

 

2.3 Sökord 

Sökorden var diabet*, diet* nutrition, exercise och physical activity. 

 

2.4 Utfall av sökningen 

Tabell 1. Databaser, sökord, utfall och antal valda artiklar. 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Medline via 

PubMed 

Diabet* AND diet* OR 

nutrition AND exercise 

OR physical activity. 

116 st 9 st 

Cinahl Diabet* AND diet* OR 

nutrition AND exercise 

OR physical activity. 

29 st 2 st 

Blackwell 

Synergy 

 

Diabet* AND diet* OR 

nutrition AND exercise 

OR physical activity. 

60 st 2 st 

Manuell sökning   2 st 

Totalt   15 st 

 

2.5 Kriterier för urval av källor 

Denna litteraturstudie baserades på kost och fysisk aktivitet vid diabetes. Kriterierna för 

artiklarna var att sökorden diabetes, kost och motion/fysisk aktivitet skulle finnas med för att 

vara relevanta för studien. Sökningen i databaserna begränsades med publicering 2004-2007, 

vuxna människor och PDF format. Artiklarna skulle gå att få fram i full text utan att behöva 

betala för det, innehålla abstract, vara vetenskapligt granskade med sökorden i titeln eller i 

abstract samt vara skrivna på engelska. Artiklarnas abstract lästes för att avgöra om de var 

relevanta för studien. Artiklar som inte stämde överens med studiens syfte och frågeställning 

exkluderades. 
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2.6 Valda källor 

Tabell 2. Valda artiklar till resultatet.  

Författare  

publiceringsår 

Titel Design Undersöknings

grupp 

Datainsamlings

metod 

Dataanalys

metod 

Choi, Willett, 

Stampfer, Rimm, Hu 

(15) 2005. 

Dairy Consumption and 

Risk of Type 2 Diabetes 

Mellitus in Men 

Prospektiv 41 254 män 

som från början 

inte hade 

diabetes, hjärt- 

kärlsjukdom 

eller cancer. 

Frågeformulär. Pearson, Cox, 

SAS. 

Davey Smith, Bracha, 

Svendsen, Neaton, 

Haffner, & Kuller 

(16) 2005. 

Incidence of Type 2 

Diabetes in the 

Randomized Multiple 

Risk Factor 

Intervention Trial 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie 

11 827 män i 

åldern 35-57, 

med risk för 

hjärt- 

kärlsjukdom, 

utan diabetes 

eller försämrad 

glukos tolerans 

från början. 

Kliniska tester, 

mätningar, 

undersökningar. 

SAS 

version 

9.1. 

Gikas, Sotiropoulos, 

Panagiotakos, 

Peppas, Skliros & 

Pappas (17) 2004. 

 

Prevalence, and 

associated risk factors, 

of self-reported diabetes 

mellitus in a sample of 

adult urban population in 

Greece: MEDICAL 

Exit Poll Research in 

Salamis. 

Cross-sectional 2805 vuxna i en 

stad i Grekland. 

Frågeformulär, 

intervjuer. 

Pearson, 

SPSS 11. 

Hamman, Wing, 

Edelstein, Lachin, 

Bray, Delahanty, 

Hoskin, Kriska, 

Mayer-Davis, Pi-

Sunyer, Regensteiner, 

Venditti, Wylie-

Rosett (18) 2006. 

Effect of Weight Loss 

With Lifestyle 

Intervention on Risk of 

Diabetes 

Randomiserad 1079 personer i 

åldern 25-84 år. 

Intervjuer, 

frågeformulär 

Cox, SAS 

version 8.2, 

Madalla. 

Hussain, Taylor, 

Waltermaurer, 

McCauley, Ford, 

Campbell & McNutt 

(19) 2007.  

Computer-Administered 

Screening of 

Reproductive-Aged 

Women for Diabetes 

Risk in Primary Care 

Settings, Feasibility and 

Acceptability of Such 

Screening, and Validity 

of Risk Assessments 

Based on Self-reported 

Weight 

 Kvinnor i 

åldern 18-44 år. 

Frågeformulär EPI INFO 

version 6, 

SAS version 

9.6, Chi-

square test. 

Ibañez, Izquierdo, 

Argüelles, Forga, 

Larrión, García-

Unciti, Idoate & 

Gorostiaga (20) 2005. 

Twice-Weekly 

Progressive Resistance 

Training Decreases 

Abdominal Fat and 

Improves Insulin 

Sensitivity in Older Men 

With Type 2 Diabetes 

 Nio otränade 

stillasittande 

äldre män med 

nydiagnostisera

d diabetes. 

Fysiska 

undersökningar, 

provtagningar. 

T-test, 

ANOVA, 

DIETSOUR

CE,  

Koh-Banerjee, Wang, 

Hu, Spiegelman, 

Willett & Rimm (21) 

2004. 

Changes in Body Weight 

and Body Fat 

Distribution as Risk 

Factors for Clinical 

Diabetes in US Men 

Prospektiv 22 171 

amerikanska 

män. 

Frågeformulär Cox, SAS. 
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Laaksonen, 

Lindström, Lakka, 

Eriksson, Niskanen, 

Wikström, Aunola, 

Keinänen-

Kiukaanniemi, 

Laakso, Valle, 

Ilanne-Parikka, 

Louheranta, 

Hämäläinen, Rastas, 

Salminen, Cepaitis, 

Hakumäki, 

Kaikkonen, 

Härkönen, Sundvall, 

Tuomilehto & 

Uusitupa(22) 2005. 

Physical Activity in the 

Prevention of Type 2 

Diabetes 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie 

487 män och 

kvinnor, med 

försämrad 

glukos tolerans. 

Frågeformulär T-test, Chi-

test, Cox, 

SPSS 11.0. 

Lidfeldt, Nerbrand, 

Samsioe & Agardh 

(23) 2005. 

Women Living Alone 

Have an Increased Risk 

to Develop Diabetes, 

Which Is Explained 

Mainly by Lifestyle 

Factors 

Prospektiv 461 kvinnor, 

mellan 50-64 

år, med 

försämrad 

glukos tolerans. 

Frågeformulär, 

fysisk 

undersökning, 

provtagningar. 

SPSS 12.0, 

T-test, Chi-

test, Cox, 

Hosmer-

Lemeshow, 

Snell R
2
, 

Nagelkerke 

R
2
 

Liu, Choi, Ford, 

Song, Klevak, Buring 

& Manson (24) 2006. 

A Prospective Study of 

Dairy Intake and 

the Risk of Type 2 

Diabetes in Women 

Prospektiv Medelålders 

kvinnor. 

Frågeformulär Pearson’s 

correlation 

coefficients, 

Cox 

proportional 

hazards 

modelling, 

SAS. 

Mayer-Davis, 

D'Antonio, Smith, 

Kirkner, Levin 

Martin, Parra-Medina 

& Schultz (25) 2004. 

Pounds Off With 

Empowerment 

(POWER): A Clinical 

Trial of Weight 

Management Strategies 

for Black and White 

Adults With Diabetes 

Who Live in Medically 

Underserved Rural 

Communities 

Randomiserad 

klinisk studie 

187 diabetiker 

(80 procent 

kvinnor) 45 år 

eller äldre, med 

ett BMI på 25 

kg/m² eller mer. 

Mätningar, 

fysiska 

undersökningar. 

Boehringer 

Mannheim, 

T-test, SAS. 

Poskiparta, Kasila, 

Kiuru (26) 2006. 

Dietary and physical 

activity counselling on 

Type 2 diabetes and 

impaired glucose 

tolerance by physicians 

and nurses in primary 

healthcare in Finland 

 17 patienter, sju 

läkare och fem 

sjuksköterskor 

Videoinspelningar  

Simmons, Harding, 

Wareham & Griffin 

(27) 2007. 

Do simple questions 

about diet and physical 

activity help to identify 

those at risk of Type 2 

diabetes? 

Prospektiv 

kohortstudie 

Män och 

kvinnor mellan 

40-79 år boende 

i Norfolk-

regionen i 

England 

Frågeformulär T-test, 

Mantel–

Haenszel, 

Cambridge 

Diabetes Risk 

score, Stata 

version 8.0. 

Trichopoulou, 

Psaltopoulou, 

Orfanos & 

Trichopoulos (28) 

Diet and physical 

activity in relation to 

overall mortality 

amongst adult diabetics 

Prospektiv Vuxna 

diabetiker i 

Grekland. 

Intervjuer, 

frågeformulär 

STATA 

version 7.0, 

Cox. 
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2006. in a general population 

cohort 

Wood (29) 2004. Leisure time activity of 

Mexican Americans 

with diabetes 

Deskriptiv 505 vuxna 

mexikaner med 

diabetes, från 

17 år och äldre. 

Intervjuer, 

kliniska tester, 

mätningar, fysiska 

undersökningar. 

NHANES III 

 

2.7 Dataanalys 

Vetenskapliga artiklar söktes i olika databaser. Artiklar lästes ett flertal gånger och granskades 

utifrån urvalskriterierna, syfte och frågeställning. Resultatet och diskussionen i artiklarna 

bearbetades, och det som var relevant för studien underströks. För att få en helhetsbild över 

artiklarnas design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod gjordes 

en tabell (tabell 2). Även en tabell över artiklarnas syfte och resultat gjordes (tabell 3). 

Artiklarna presenteras i resultatet i löpande text. 

 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

Allt material har kontrollerats enligt forskningsetiska riktlinjer, vilket har inneburit att 

författaren kontrollerat att materialet följt de vägledda principerna inom omvårdnadsforskning 

(15). Vid en litteraturstudie förekommer ingen patientkontakt därför anser författaren att det 

inte föreligger några forskningsetiska aspekter vid denna studie. De inkluderade artiklarna är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter, vilket innebär att de är granskade av en forskningsetisk 

kommitté. Inga artiklar har valts bort på grund av författarens egna åsikter. 
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3. Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text utifrån studiens frågeställningar. 

 

Tabell 3. Sammanfattning av studiernas syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 

Choi, Willett, Stampfer, Rimm, 

Hu (15) 

Att undersöka sambandet mellan 

mejeri produkter och 

utvecklingen av typ 2 diabetes 

hos 41 254 manliga deltagare som 

inte hade diabetes, hjärt- 

kärlsjukdom eller cancer i 

bakgrunden. 

Under 12 års uppföljning dokumenterades 1243 

fall av typ 2 diabetes. Intag av mejeriprodukter 

associerades till en måttlig minskning av risken 

att utveckla typ 2 diabetes. 

Davey Smith, Bracha, Svendsen, 

Neaton, Haffner, & 

Kuller (16) 

Att undersöka betydelsen av ett 

speciellt program när det gäller 

risken att utveckla diabetes, hos 

män som från början inte hade 

försvagad glukostolerans. 

11.5 procent av personerna i 

interventionsgruppen och 10.8 procent i gruppen 

som fick sedvanlig vård utvecklade diabetes 

under en sex års period. 

Gikas, Sotiropoulos, 

Panagiotakos, Peppas, Skliros & 

Pappas (17) 

Att hos 2805 personer undersöka 

förekomsten av diabetes och att 

identifiera riskfaktorer 

förknippade med diabetes. 

Förekomsten av diagnostiserad diabetes var 8,7 

procent. Riskfaktorer var hög ålder, manligt kön, 

övervikt och fetma, diabetes i familjen, högt 

blodtryck. Hos kvinnor innebar även låg 

utbildningsnivå en högre risk. 

Hamman, Wing, Edelstein, 

Lachin, Bray, Delahanty, 

Hoskin, Kriska, Mayer-Davis, 

Pi-Sunyer, Regensteiner, 

Venditti, Wylie-Rosett (18) 

Att undersöka hur förändringar av 

vikt, kost och fysisk aktivitet kan 

medverka vid risken för att 

utveckla diabetes. 

Totalt 153 deltagare av 1079 utvecklade diabetes 

under den 3.2 år långa uppföljningsperioden. 

Varje kilogram i viktnedgång minskade risken att 

utveckla diabetes. Gruppen som nådde målet vad 

gäller fysisk aktivitet hade 44 procent mindre fall 

av diabetes. 

Hussain, Taylor, Waltermaurer, 

McCauley, Ford, Campbell & 

McNutt (19) 

Att undersöka om teknik kan 

effektivisera riskbedömningen 

och ge mer tid, samt att utvärdera 

validitet och noggrannhet av att 

patienten själv rapporterar sin 

vikt när det gäller bedömning av 

diabetesrisk. 

Frågeformulär hade en känslighet på 93,9 procent 

för hög risk och 90,4 procent för måttlig risk, då 

resultatet jämfördes med ”American Diabetes 

Association’s” diabetesrisktest. Känsligheten då 

patienten själv angav sin vikt var 97,8 procent. 

Ibañez, Izquierdo, Argüelles, 

Forga, Larrión, García-Unciti, 

Idoate & Gorostiaga (20) 

Att utvärdera vilket inflytande ett 

träningsprogram utan åtföljande 

diet har på bukfetma och 

insulinkänslighet hos äldre män 

med typ 2 diabetes. 

Testpersonernas ben och arm styrka ökade 

signifikant, bukfetma minskade. 

Insulinkänsligheten ökade och fasteblodsockret 

sänktes. 

Koh-Banerjee, Wang, Hu, 

Spiegelman, 

Willett & Rimm (21) 

Att undersöka sambanden mellan 

förändringar i kroppsvikt, 

kroppsfett och diabetesrisk. 

Viktuppgång ökade risken för att utveckla 

diabetes senare i livet. Även ökning av midje- 

höftomfång gav ökad diabetesrisk. 

Laaksonen, Lindström, Lakka, 

Eriksson, Niskanen, Wikström, 

Aunola, Keinänen-

Kiukaanniemi, Laakso, Valle, 

Ilanne-Parikka, Louheranta, 

Hämäläinen, Rastas, Salminen, 

Cepaitis, Hakumäki, Kaikkonen, 

Härkönen, Sundvall, Tuomilehto 

& Uusitupa (22) 

Att undersöka vilken roll 

fritidsaktiviteter kan ha i 

förebyggandet av diabetes. 

41 personer av 249 i interventionsgruppen och 66 

av 238 i kontrollgruppen utvecklade diabetes 

under testperioden. 

Lidfeldt, Nerbrand, Samsioe & 

Agardh (23) 

Att fastställa 

hushållsförhållandenas roll för 

utvecklandet av diabetes hos 

kvinnor med försämrad glukos 

Fler kvinnor som levde ensamma utvecklade 

diabetes, till skillnad från de som hade en annan 

hemsituation. 
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tolerans. 

Liu, Choi, Ford, Song, Klevak, 

Buring & Manson (24) 

Att undersöka frågan om intag av 

mejeriprodukter och kalcium kan 

ha effekt på diabetesrisken hos 

medelålders kvinnor (37 183 

personer). 

Under tio års uppföljning dokumenterades 1603 

fall av diabetes. Varje extra intag av 

mejeriprodukter per dag gav fyra procents lägre 

risk. 

Mayer-Davis, D'Antonio, Smith, 

Kirkner, Levin Martin, Parra-

Medina & Schultz (25) 

Att utvärdera livsstilsförändringar 

hos diabetiker som bor i 

landsbygden. 

Ringa viktnedgång kunde ses efter sex månader 

hos deltagarna som gjorde en intensiv 

livsstilsförändring. Denna var större än hos 

deltagarna med sedvanlig vård. Efter 12 månader 

hade en större andel av deltagarna med intensiv 

livsstilförändring gått ner två kilogram eller mer 

till skillnad från deltagarna med sedvanlig vård. 

Ingen skillnad i viktförändring 

mellan ”reimbursable-lifestyle” deltagarna och 

deltagarna med sedvanlig vård syntes. 

Blodsockret sjönk i alla grupper men ingen 

skillnad mellan grupperna syntes. 

Poskiparta, Kasila, Kiuru (26) Att undersöka rådgivningen av 

diet och fysisk aktivitet, som gavs 

av sjukvårdspersonal 

(sjuksköterska – patient, läkare – 

patient). 

Läkarna och sjuksköterskorna använde lite tid till 

rådgivning angående kost och motion. 

Rådgivningstillfällena bestod i huvudsak av korta 

frågor, med minimal feedback från varken den 

ena eller andra. Sjukvårdspersonalen 

misslyckades med att betona rollen av att minska 

fett och öka fysisk aktivitet som ersättning för 

eller komplettering till diabetes vård. 

Simmons, Harding, Wareham & 

Griffin (27) 

Att hos 25 633 personer 

undersöka om man via enkla 

frågor om fysisk aktivitet och 

kost kan förutse risken att 

utveckla typ 2 diabetes, och om 

detta kan förbättra förebyggandet 

av typ 2 diabetes. 

417 fall av diabetes upptäcktes under perioden. 

Äldre män med diabetes i släkten, rökare, 

överviktiga och de som medicinerade mot högt 

blodtryck löpte ökad risk att utveckla diabetes. 

Fysisk aktivitet hade betydelse. Att äta grönsaker, 

frukt och grovt bröd varje dag gav lägre risk att 

utveckla diabetes. Att äta kött varje dag gav ökad 

risk. 

Trichopoulou , Psaltopoulou, 

Orfanos & Trichopoulos (28) 

Att undersöka sambandet mellan 

diet, fysisk aktivitet och 

dödligheten hos diabetiker i 

Grekland. 

Fysisk aktivitet hade stor betydelse vad gäller 

dödlighet. Större höft omkrets ökade dödligheten. 

Man såg ingen speciell skillnad mellan män och 

kvinnor. 

Wood (29) Att undersöka fritidsaktiviteter 

hos mexikaner: (1) Vilken andel 

mexikaner med diabetes tränar 

eller tränar inte? (2) Vilken 

fritidsaktivitet föredrar de olika 

könen och åldrarna? (3) Vad är 

sambandet mellan fritidsaktivitet 

och behandling av diabetes? 

Människorna i studien angav trädgårdsarbete och 

promenader som fritidsaktiviteter de ägnade sig 

mest åt varje månad. Många deltog inte alls i 

några fritidsaktiviteter. Endast sex av tio 

mexikaner med diabetes tränade. Män ägnade sig 

oftare än kvinnor åt fysisk aktivitet. 

 

 

3.1 Kostens betydelse 

Poskiparta m.fl. (26) studie visade att sjukvårdspersonal spenderade lite tid på rådgivning 

angående kost och motion. Kost och motion kunde i vissa fall vara mer effektivt än 

medicinering. Studien visade hur viktigt det var att sjukvårdspersonal informerade om kost 

och motion (26).  
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Lidfeldt m.fl. (23) studie visade att medelålders- och äldre kvinnor med nedsatt 

glukostolerans, som levde ensamma, hade en ökad risk för att utveckla diabetes. Detta 

härledde författarna till levnadsvanor såsom rökning, alkoholvanor och kostvanor. Träning, 

jobbstress och psykosociala faktorer hade mindre betydelse. 

 

Simmons m.fl. (27) studie visade att människor som åt en eller flera portioner per dag med 

grönbladiga grönsaker, andra grönsaker, färsk frukt och fullkornsbröd hade 30 procent lägre 

risk att utveckla diabetes. Att äta en eller fler portioner per dag med köttprodukter gav tre 

gånger ökad risk för att utveckla diabetes. Även Hussains m.fl. (19) studie visade att ju mer 

frukt och grönsaker per dag testpersonerna åt, desto lägre diabetesrisk hade de. Denna studie 

visade också att äldre personer, manligt kön och personer som hade diabetes i släkten löpte 

ökad risk att utveckla diabetes. Även personer som var eller varit rökare, de med högt BMI 

värde och de som medicinerade mot högt blodtryck löpte en ökad risk att utveckla diabetes 

enligt Simmons m.fl. (27) studie. Hussain m.fl. (19) studie visade att diabetesrisken ökade 

med åldern och att även utbildningsnivån kunde ha betydelse: högre utbildning tenderade till 

att minska risken för diabetes. 

 

Ökat intag av mejeri produkter, speciellt produkter med lågt fettinnehåll, kunde minska risken 

för att utveckla typ 2 diabetes hos män (15). Enligt Choi m.fl. (15) studie minskades risken 

med nio procent för varje ökat intag av mejeriprodukter per dag. Sambandet mellan 

mejeriprodukter och typ 2 diabetes var oberoende av andra kända diabetesfaktorer som t.ex. 

ålder, diabetes i släkten, rökning, BMI, fysisk aktivitet, högt kolesterolvärde eller högt 

blodtryck. Även Liu m.fl. (24) studie som gjordes på kvinnor, visade att varje intag av 

mejeriprodukter per dag gav fyra procents mindre risk att utveckla typ 2 diabetes. Båda dessa 

studier ansåg att mejeriprodukter med lågt fettinnehåll gav störst riskminskning (15,24). 

Mjölkproteinet medförde snabb frisättning av aminosyror och hormoner, vilket även ledde till 

förbättrad glukostolerans (24). 

 

Davey Smiths m.fl. (16) studie visade att icke-rökare kunde reducera risken för diabetes 

genom ett interventionsprogram, som inkluderade kostrådgivning för viktminskning, sänkt 

kolesterol och (tillsammans med medicinering) sänkt blodtryck. Männen i 

interventionsgruppen fick hjälp med att öka sin fysiska aktivitet, sluta röka samt att förändra 

kosten med minskat fett-, kolesterol- och kaloriintag. Förbättrad glukostolerans kunde uppnås 

genom viktnedgång och träning (aerobic), antingen tillsammans eller var för sig. 
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Insulinkänsligheten förbättrades då BMI minskade. Icke rökare hade enligt studien högre 

BMI-värde och fasteblodsocker än vad rökare hade. Studien sade också att den västerländska 

livsstilen försämrade glukostoleransen (16). 

 

Studierna gjorda av Davey Smith m.fl. (16) och Trichopoulou m.fl. (28) indikerade att 

viktkontroll borde vara ett viktigt mål att uppnå i behandlingen av diabetes, då förbättring av 

insulinkänslighet påvisades. Studierna visade att livsstilsförändringar som resulterade i 

viktminskning effektivt minskade risken att utveckla diabetes. Trichopoulous m.fl. (28) studie 

visade att risken att dö av diabeteskomplikationer kunde ha samband med förhållandet mellan 

midjemått, längd och höftomfång. Att minska höftomkretsen kunde leda till en minskad 

dödlighet. Även minskat midjemått hade samband med minskad dödlighet. Däremot hade 

BMI inte någon stor betydelse när det gällde dödligheten. Studien visade även att ökad 

konsumtion av ägg och mättat fett associerade till betydande ökning av dödligheten hos 

diabetiker. Bland de olika fetterna var enkelomättat fett från t.ex. olivolja att föredra för 

människor med diabetes eftersom att enkelomättat fett var det enda i studien som inte hade 

något samband med dödlighet.  

 

3.2 Fysiska aktivitetens betydelse 

Fysisk aktivitet stabiliserar blodglukoskoncentrationen eftersom att insulinkänsligheten ökar 

(16,28). Enligt Simmons m.fl. (27) kunde fysisk aktivitet och fritidsaktiviteter förutspå risken 

för att utveckla diabetes. Fysisk aktivitet hade även uppenbara samband med dödlighet hos 

diabetiker. Ökad fysisk aktivitet minskade markant dödligheten hos diabetiker. Laaksonen 

m.fl. (22) undersökte i en studie vilken roll fritidsaktiviteter spelar i förebyggandet av diabetes. 

I studien framkom att de som under undersökningsperioden ökade sin fysiska aktivitet på 

fritiden hade en mindre risk för att utveckla diabetes, och tvärtom. Studien visade att 

fritidsaktiviteter hade inflytande på glukos- och insulinmetabolismen, genom andra 

mekanismer än viktnedgång och förändringar av kroppens sammansättning. Hos kvinnor med 

typ 2 diabetes kunde motståndsträning och aerobic förbättra insulinkänsligheten. 

Motståndsträning kunde också förbättra insulinkänsligheten hos människor med försämrad 

insulinkänslighet (22). 

 

Gikas m.fl. (17) slog i sin studie fast att en av de största riskfaktorerna för att utveckla 

diabetes var fetma, vilket man kunde förebygga. I studien framkom att risken att utveckla 

diabetes hos feta personer med diabetes i släkten, var 25 gånger högre än för normalviktiga 
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personer utan diabetes i släkten. Risken för överviktiga personer med diabetes i släkten var 15 

gånger högre än för de normalviktiga. Mayer-Davis m.fl. (25) studie med fokus på 

viktnedgång hos typ 2 diabetiker på landsbygden visade att förbättringar vad gällde både vikt 

och blodsocker uppnåddes genom livsstilsförändringar hos dessa personer. 

Livsstilsförändringarna innebar ökad fysisk aktivitet och förändringar av kosten. Glukoshalten 

i blodet minskades hos människor i alla grupper. Livsstilsförändringar speciellt designade för 

personer med typ 2 diabetes kunde förändra både vikt och blodsockerkoncentration till det 

bättre (25). Koh-Banerjees m.fl. (21) studie visade att kroppsvikt och kroppsfetts utbredning 

hade samband med risken för att utveckla diabetes. Risken för diabetes minskade med varje 

kilograms viktnedgång. Studien underströk det viktiga i att bibehålla en hälsosam vikt och 

midjemått för att undvika att utveckla diabetes. Även Hammans m.fl. (18) studie visade att 

risken för att utveckla diabetes minskade då en person gick ned i vikt. Varken den fysiska 

aktiviteten i sig eller totalt antal kilokalorier per dag utan viktminskning verkade ha direkta 

samband till diabetesrisken. Enligt denna studie hade själva viktnedgången mest betydelse då 

risken för att utveckla diabetes skulle minskas. 

 

Woods (29) studie som gjordes på 505 mexikaner med diabetes, under en månad, visar att 198 

personer inte engagerade sig i någon fritidsaktivitet (motion av olika slag). Av de resterande 

hade 169 personer deltagit i en fritidsaktivitet, 82 personer hade deltagit i två aktiviteter och 

övriga 56 personer hade deltagit i tre eller fler aktiviteter. I studien framkommer att sex 

personer av de som deltog i tre eller fler fritidsaktiviteter inte använde någon medicinering 

alls, 28 personer använde endast tabletter och ingen av deltagarna behövde både tabletter och 

insulin. Av dem som inte engagerade sig i någon fritidsaktivitet tog 80 personer tabletter, 41 

insulin och 12 bådadera. Av alla 505 personer i studien var det 27 personer som använde både 

insulin och tabletter. Studien visade att fysisk aktivitet för diabetiker kan hjälpa i 

behandlingen och minska medicineringen. Fler män än kvinnor engagerade sig i aktiviteter, 

som en del i behandlingen av sin diabetes för att underlätta kontroll av sjukdomen. Kvinnorna 

hade inte samma aktivitetsnivå och fick därmed brister i den delen av diabetesvården. Enligt 

Woods kan mycket göras av sjuksköterskor för just denna grupp av kvinnor, genom 

information och rådgivning exempelvis. Många av människorna som deltog i tre eller fler 

fritidsaktiviteter använde ingen medicin alls eller endast tabletter för kontroll av sin diabetes. 

Detta innebär att fysisk aktivitet kan minska eller eliminera användandet av läkemedel (29). 
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Ibañez m.fl. (20) gjorde en studie på äldre, otränade och stillasittande män med nyligen 

diagnostiserad typ 2 diabetes. Dessa fick under 20 veckor följa ett träningsprogram vilket 

innebar motståndsträning två gånger per vecka, utan åtföljande viktminskningsdiet. I studien 

framkom att träningsprogrammet förbättrade insulinkänsligheten och fasteblodsocker samt 

minskade bukfetma hos undersökningsgruppen. Detta kan underlätta behandlingen av typ 2 

diabetes hos äldre män. Träningen förbättrade insulinkänsligheten med 46,3 procent, och 

sänkte fasteblodsockret. Studier visar att motståndsträning förbättrar den metabola kontrollen 

(20). 

 

3.3 Reliabilitet och validitet   

Validitet och reliabilitet finns beskrivet i studierna av Choi m.fl. (15) Gikas m.fl. (17) 

Hamman m.fl. (18) Hussain m.fl. (19) Koh-Banerjee m.fl. (21) Laaksonen m.fl. (22) Liu m.fl. 

(24) Simmons m.fl. (27) och Trichopoulou m.fl. (28).  
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4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

De olika studierna i resultatet visar på att kost, motion och livsstilsförändringar är mycket 

viktiga faktorer när det gäller att förebygga och behandla diabetes. Många studier är gjorda 

med avseende på fetma och övervikt som utan tvekan en av de största orsakerna till diabetes.  

Det framkom i studierna att ökat intag av alkohol och köttprodukter gav ökad diabetesrisk, 

medan ökat intag av grönsaker, frukt och fullkornsbröd gav lägre diabetesrisk. Även ökat 

intag av mejeriprodukter, särskilt produkter med lågt fettinnehåll, minskade risken för 

diabetes. Studierna var eniga om att den västerländska livsstilen försämrar den metabola 

kontrollen hos diabetiker. Det framkom även att ökat intag av ägg och mättat fett hos 

diabetiker gav högre dödlighet. Många studier var gjorda angående fysisk aktivitet och 

viktnedgång, vilket båda minskar risken att utveckla diabetes, förbättrar den metabola 

kontrollen hos diabetiker samt minskar diabeteskomplikationer. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras utifrån syfte och frågeställning, under rubrikerna som 

använts i resultatet. 

 

4.2.1 Kost 

Resultat visar på att rökning, alkoholvanor och kostvanor ökar risken för diabetes. Många 

diabetiker är överviktiga och viktkontroll bör vara en del i behandlingen av diabetes. Ökat 

antal diabetiker, sjunkande ålder och ökad vikt i McDermotts m.fl. studie (31) bekräftar detta. 

Resultatet visar att kosten är en mycket viktig del i behandlingen av diabetes. Lämplig kost 

för diabetiker är frukt, grönsaker, produkter med lågt fettinnehåll och produkter innehållande 

enkelomättat fett. Mu`Min Chowdhury m.fl. (12) visar i sin studie att det inte alltid är lätt att 

förändra sina kostvanor och att behålla de bra vanorna. Lämplig kost är inte tillgänglig för alla. 

Även Sigurdardottirs (33) studie visar att kosten kan vara en svår del i den egna behandlingen 

av sin diabetes, trots att patienterna vet hur viktigt detta är. Eftersom att diabetes är mer 

vanligt hos överviktiga och feta personer, vilket flera studier visar (2,10,11), är det viktigt att 

undvika kost som gör att vikten ökar. Studier angående kost och diabetes visar att genom att 

äta hälsosamt kan människor i riskzonen minska risken att utveckla diabetes och diabetiker 

kan må bättre. Genom att följa generella riktlinjer vad gäller hälsosam kost bör alltså 

människor i riskzonen kunna minska risken för att utveckla diabetes. Det kan vara av intresse 
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för diabetiker att veta om att viss kost kan förändra och förbättra deras blodsocker, för att de 

själva ska kunna få metabol kontroll. Här har sjuksköterskan ansvar att informera. 

 

4.2.2 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet underlättar behandlingen av diabetes och kan minska behovet av mediciner. 

Fysisk aktivitet kan förbättra insulinkänsligheten och fasteblodsocker, minska bukfetma och 

dödlighet hos diabetiker. Personer som ligger i riskzonen för att utveckla diabetes kan genom 

ökad fysisk aktivitet minska risken. Whittemore m.fl. (34) studie visar att kvinnor kan ha 

svårt att nå upp till de rekommendationer som ges angående fysisk aktivitet. Detta är viktigt 

att tänka på för sjuksköterskan, så att information och stöd kan anpassas. Sigurdardottir (33) 

visar att diabetiker ofta vet hur viktigt fysisk aktivitet är men ändå har svårt att uppnå mål vad 

gäller den egna motionen. Detta stämmer även överens med det snabbt ökande antalet 

diabetiker i världen. Om det är svårt att förändra sitt behov av fysisk aktivitet, är det också 

svårare att minska risken för att utveckla diabetes. Vid jämförelse med andra delar i den egna 

vården, så som mätning av blodglukos och justering av insulin, så är fysisk aktivitet en 

svårare del att hantera. Det är lättare att lära sig sköta blodglukosapparater och insulinpennor, 

än vad det är att ta tag i den fysiska biten med motion (33). 

 

Det krävs livsstilsförändringar för många människor när det gäller att behandla sin diabetes 

eller att minska risken för att utveckla diabetes. Connors m.fl. (9) studie visar att detta kan 

vara svårt. Burnet m.fl. (32) har starka bevis för att det går att förebygga eller försena typ 2 

diabetes om en person förändrar sin livsstil till det bättre. Ett stort problem är att det kan vara 

mycket svårt att förändra sin livsstil. Genom livsstilsförändringar kan blodsockernivån 

förändras, därmed är det viktigt att som diabetiker känna till vilka förändringar som kan göras 

och vad de olika förändringarna gör med kroppen. Intressant är att icke rökare enligt en studie 

har högre BMI-värde och fasteblodsocker än vad människor som röker har. Den västerländska 

livsstilen försämrar glukostoleransen (16). Intressant är också att rådgivning angående 

livsstilen kan leda till sänkt blodglukoshalt hos medelålders män (16). Detta är viktigt att ha 

med sig i arbetet som sjuksköterska. 

 

Genom rätt kost och motion kan i vissa fall behandlingen med läkemedel vara överflödig. 

Människor med sjukdomen kan leva både längre och vara friskare under sin livstid. För att 

kunna hejda diabetes dramatiska ökande, måste information angående förebyggande åtgärder 

nå ut över världen. Det västerländska levernet måste ses som det hot det är mot människors 
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hälsa, och inte som något bra. Utvecklingen med mer stillasittande jobb, TV-tittande och 

snabbmat är något som gör att fler och fler människor världen över insjuknar. Genom 

livsstilsförändringar kan diabetiker förändra sin metabola kontroll och därmed må bättre. 

Några kan exempelvis helt undvika medicinering, genom att istället behandla sig med kost 

och motion. För att som diabetiker kunna undvika risker och påverka sin metabola kontroll 

måste kunskap och vetskap finnas. Det är här sjuksköterskan kommer in i bilden. Det är 

sjuksköterskans ansvar att få patienten att må så bra som möjligt, och se till att patienten vet 

vad sjukdomen handlar om och vad denne själv kan göra. Sjuksköterskan träffar ofta 

patienten och har möjlighet till dialog med denne. Som sjuksköterska finns ett ansvar att hålla 

sig uppdaterad inom den senaste forskningen. Sjuksköterskan är även arbetsledare för en 

grupp personal, som kan behöva undervisning. Behovet av information är stort. Med 

information, som människor lätt tar till sig, så kan problemet med den växande 

folksjukdomen mildras. Människor behöver veta hur de ska gå tillväga för att förändra sin 

livsstil, vilken hjälp som finns och vart hjälpen går att få. Människor kan också behöva stöd 

och det viktiga är att informationen kommer fram på ett tydligt sätt. 

 

4.3 Svagheter i studierna 

Svagheter i studierna är att de inte noggrant beskriver validitet och reliabilitet. I åtta 

(15,17,19,21,22,24,27,28) av studierna finns validitet beskrivet men inte reliabilitet, och i en 

studie (18) finns reliabilitet men inte validitet beskrivet. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Studien utformades som en deskriptiv litteraturstudie och materialet hämtades från 

vetenskapliga artiklar. Valet av metod motiveras med tillgängligheten av material och 

möjlighet att sammanställa tidigare forskning inom området. Då det visade sig att det fanns en 

mängd forskning inom området som både var relevant och mindre relevant, kan författaren i 

efterhand anse att valet av område hade behövts specificerats noggrannare och bearbetat 

grundligare från början. Området blir stort och svårhanterligt. Därför valdes också en del av 

artiklarna bort i utfallet av sökningen. Vid sökningen granskades först titeln på artiklarna och 

sedan abstract, och om artikeln ansågs relevant för studien så togs hela artikeln fram och 

granskades i sin helhet. Möjligheten finns att artiklar kan ha missats om dessa inte i abstract 

speglat innehållet i artikeln. Författaren anser att de inkluderade studierna är betydelsefulla 

och trovärdiga. Författaren är medveten om att denna studie kan ha brister i tolkningar av 
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språket i inkluderade studier, på grund av att författarens modersmål är svenska och alla 

artiklarna är skrivna på engelska. 

 

Svagheter hos denna studie är svårigheten med att få kontroll över det stora område som 

Diabetes Mellitus innebär. 

 

Styrkor med studien är att artiklarna är publicerade under de senaste fyra åren. Dessa artiklar 

har sökts i flera databaser och flera av de valda studierna har ett stort antal deltagare. 

Studierna är dessutom gjorda i flera olika länder, så att de kan generaliseras till befolkningen 

över hela världen. 

 

4.5 Allmän diskussion 

Författaren vill med denna studie visa vilka medel som kan användas i behandlingen av 

diabetes, vad som kan göras, och den viktiga del sjukvårdspersonalen har i förebyggande och 

behandling. I denna studie har framkommit att kost och motion inte är enkelt för alla 

människor. Många människor behöver råd och hjälp kring dessa områden. Trots att det finns 

mycket forskning inom området, fortsätter ändå sjukdomen att öka explosionsartat. Vad är det 

som gör att vi inte kan hejda framfarten av sjukdomen? Var finns bristerna? Mycket tid och 

arbete går idag åt till förebyggande arbete, hur gör vi detta på bästa sätt? Resultatet i denna 

studie visar att genom att följa ett hälsosamt kostprogram, öka den fysiska aktiviteten och 

förändra sin livsstil till det bättre genom exempelvis att sluta röka eller minska 

alkoholkonsumtionen, kan människor undvika att utveckla diabetes. Diabetiker kan på samma 

sätt minska risken för komplikationer och dödlighet. Många människor världen över har 

sjukdomen. Sjuksköterskans ansvar är att göra det han/hon kan för att underlätta och 

medverka till ökad livskvalitet för patienten. Viktigt är att inse att detta är en mycket 

individuell fråga och att alltid sätta individens behov först. Sjuksköterska ska också komma 

ihåg att han/hon har ett ansvar gentemot samhället och har möjligheten att kunna minska de 

ekonomiska kostnaderna. 

 

4.6 Fortsatta studier 

Det finns idag väldigt många studier gjorda angående diabetes. Författaren anser att denna 

studie behövs, för att sammanfatta redan befintlig forskning, och på så sätt underlätta för 

människor att studera ämnet. 
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Ur denna litteraturstudie har det uppkommit nya frågor och funderingar. Författaren anser att 

mer forskning behövs angående hur sjukvården kan förbättra sin information för att hjälpa 

patienterna att förändra sin livsstil och även hur människor själva kan förändra sin livsstil till 

det bättre och därmed har möjligheten att kunna påverka diabetesrisken och förbättra 

patienters hälsa och välmående. 
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