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Sammanfattning  

Bakgrund Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som drabbar många personer runt 

om i världen. Diabetes mellitus delas in i två typer; typ-1 och typ-2. Diabetes mellitus 

typ-2 har större risk att utveckla komplikationer då dessa ökar vid dåliga levnadsvanor, 

rökning, övervikt och dålig nutrition. Tidigare forskning har visat att patienter inte alltid 

får tydlig information om sin diagnos. T ex hur den skall hanteras och vilka 

livsstilsförändringar som behöver göras. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder är att 

främja eller bibehålla hälsa, förebygga ohälsa och stärka välbefinnandet.  

Syfte Syftet med denna studie har varit beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

vid diabetes mellitus typ 2.  

Metod En beskrivande litteraturstudie som har identifierat 10 artiklar genom databasen 

Medline via PubMed. Dessa artiklar har analyserats och tematiserats till denna 

litteraturstudie.  

Resultat Det visade att sjuksköterskan har en viktig roll att stödja patienten till att följa 

behandlingsprogrammet som är ordinerat av andra vårdgivare, t ex av läkare eller 

dietist. Sjuksköterskan upplevde att de utförde omvårdnadsåtgärder som främjar hälsan 

hos patienterna på olika sätt. Resultatet har sammanställts under en huvudrubrik, 

Stimulera till bättre hälsa och fyra underrubriker; Motivera till bättre kost, Motivera till 

ökad fysisk aktivitet, Diabetesutbildning - stödja och informera och Stöd till egenvård.  

Slutsats Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid diabetes mellitus typ 2 är att motivera 

till bättre kost, motivera till fysisk aktivitet, stimulera till bättre hälsa och ge 

diabetesinformation. Dessutom skall sjuksköterskan stödja och granska den information 

som patienterna får av andra vårdgivare. Fortbildning och träning inom 

rådgivningsteknik, skulle förbättra motivationsarbetet som ingår i sjuksköterskans 

omvårdnad av diabetes mellitus typ-2. 

Nyckelord: Diabetes Mellitus Typ 2, Omvårdnad, Utbildning, Health, Sjuksköterska  

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background Diabetes mellitus is a chronic disease affecting many people around the 

world. Diabetes mellitus is divided into two types; type-1 and type-2. People with 

Diabetes Mellitus type 2 have a greater risk of complications as they age if they have an 

unhealthy lifestyle, such as smoking, obesity and malnutrition. Previous research has 

shown that patients do not always receive clear information about their diagnoses, how 

they can best manage their conditions, and what lifestyle changes they may need to 

make. The nurse's objective is to promote or maintain health, prevent ill-health and 

strengthen well-being. 

Aim The aim of this study has been to describe the care nurses can provide to patients 

with diabetes mellitus type 2. 

 

Method A descriptive literature study that identified 10 articles through the databases 

Medline via PubMed. These articles have been analyzed and thematized for this 

literature study.  

Results It showed that the nurse has an important role in supporting the patient to 

follow the treatment program prescribed by other caregivers, eg by a doctor or dietician. 

The nurse experienced that they promoted health of patients in different ways. The 

results have been compiled under one main heading, Stimulate for better health and four 

sub-headings; Motivate for better nutrition, Motivate for increased physical activity, 

Diabetes education - support and inform and Support for self-care. 

Conclusion The nursing care that nurses can apply to patients with diabetes mellitus 

type 2 are to motivate to better diet, motivate to physical activity, stimulate to better 

health and provide diabetes information. In addition, the nurse should regularly review 

the information patients receive to ensure it is appropriate. Continuous education and 

training in counseling for the nurse, would improve the motivational work that is part of 

the nursing care of diabetes mellitus type-2. 

Keywords: Diabetes Mellitus Type 2, Nursing care, Education, Health, Nurse 
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1 Introduktion 
 

1.1 Diabetes Mellitus  

 

Diabetes är en kronisk sjukdom som drabbar många personer runt om i världen och 

Sverige. Enligt Diabetesförbundet (2017) finns det i Sverige ungefär 500 000 personer 

med diabetes mellitus. Diabetes mellitus delas in i typ-1 och typ-2 varav majoriteten av 

dessa är personer som har diagnosen diabetes mellitus typ-2. Det är svårt att få fram ett 

tydligt antal siffror på hur många personer som har diabete mellitus typ-2 eftersom 

många lever med sjukdomen utan att ha blivit diagnostiserade. Tidigare var det vanligt 

att det var äldre personer som drabbades, men idag går det allt längre ner i åldrarna 

(World Health Organization, 2018). Pellmer och Wramner (2012) menar att den största 

riskfaktorn är hereditet vid de båda typerna av diabetes. Andra riskfaktorer för att 

insjukna i diabetes mellitus typ-2 är dåliga levnadsvanor, rökning, övervikt och dålig 

nutrition. Hädanefter kommer detta examensarbete att använda en kortare benämning 

för diagnosen Diabetes Mellitus typ-2, och endast använda DMT2. Vid beskrivningar 

som gäller både typ-1 och typ-2 används ordet diabetes.  

 

 1.2 Diabetes Typ-2 och dess patofysiologi 

 

Sjukdomens förlopp vid DMT2 sker gradvis då det innebär en minskad förmåga hos de 

insulinberoendevävnaderna som lever-, muskel- och fettvävnad till att ta upp glukos 

från blodet. Insulin är ett hormon som produceras i bukspottkörteln. Insulinet har som 

funktion att reglera glukosupptaget i cellerna. Vid DMT2 är produktionen av insulin 

minskad. Betacellerna som reglerar insulinutsöndringen påverkas av livsstilen, ålder, 

muskelmassa, fettvävnad och mängd fysisk aktivitet som personen gör. Insulinresistens 

utvecklas med tiden och det resulterar i att en större mängd glukos blir kvar i blodet; 

hyperglykemi eller högt blodsocker. Genom att mäta långtidsblodsockret, som är ett 

mått på hur mycket glukos som har fastnat på de röda blodkropparna, glykosylerat 

hemoglobin, HbA1c, fås information om hur högt blodsockret har varit de senaste 6 - 8 

veckorna. Symtom som är klassiska vid DMT2 är ökad mängd urin, törst och upplevelse 

av trötthet (Ericson & Ericson 2013.) Sammanfattningsvis bidrar nedsatt 

insulinutsöndring och ett minskat glukosupptag i lever och muskler att diabetiker med 

DTM2 har glukosintolerans (Defronzo, 2009).  
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1.3 Vanliga konsekvenser och komplikationer vid diabetes mellitus 

 

Socialstyrelsen (2018) publicerade nationella riktlinjer för vårdpersonal i vårdandet av 

personer med diabetes. I riktlinjerna betonas att redan beprövade åtgärder skall 

användas, men att det också är viktigt att koppla in multiprofessionella vårdteam, team 

med flera kompetenser. Multiprofessionella team har visat sig vara viktigt för att bättre 

hantera komplikationer. Diabetes påverkar över tid flera organ i människokroppen. 

Bland annat hjärtat, ögonen, blodkärlen och nerverna påverkas på olika sätt. En vanlig 

komplikation som förekommer hos personer som har diabetes är att de har lätt för att 

drabbas av fotsår som kan leda till amputation av extremiteten. En faktor som fotsår kan 

bero på, är dålig blodcirkulation och att nerverna tagit skada, s.k neuropati, vilket 

påverkar sårläkningens olika faser negativt (Lindholm, 2012). Andra komplikationer 

som också hänger ihop med neuropati är att de små blodkärlen utsatts för högt tryck 

över tid. Diabetesen ger försämrad syn, s.k retinopati, som kan leda till att en person blir 

blind (Sasongko et al. 2017). Även njurpåverkan är en vanlig och allvarlig komplikation 

till följd av det höga trycket i blodkärlen vid långvarig diabetessjukdom (Chandie et al. 

2002). 

1.4 Att leva med diabetes 

 

Personer som lever med DTM 2 kan uppleva sjukdomen som ett hinder för sin normala 

fysiska funktion, vilket också kan leda till att deras vardag blir begränsad och deras 

psykosociala hälsa blir nedsatt. Det kan därför vara viktigt att både den fysiska och 

psykiska aspekten av hälsan behandlas (Mwila, Bwembya & Jacobs 2019). Pikkemaat, 

Bengtsson & Strandberg (2019) intervjuade personer som hade blivit diagnostiserade 

med DMT2 de senaste 12 månader och fann tre gemensamma nämnare mellan 

deltagarna. Dessa var hur de reagerade på diagnosen, livsstilsförändringar och 

framtidsoro. Deltagarna berättade att de inte trodde på diagnosen eftersom de inte kände 

av symtomen. De upplevde också att de själva hade orsakat sjukdomen med sina dåliga 

levnadsvanor, vilket orsakade skamkänslor. Skamkänslorna i sin tur gjorde att de 

undvek att berätta för andra om sin diagnos. De levnadsvanor som följde med 

sjukdomen var enligt deltagarna; en närmare relation till vården, vilket medförde olika 

behandlingar som de fick göra. Pikkemaat, Bengtsson och Strandberg (2019) noterade 

att deltagarna hade olika attityder till framtiden. Några kände att de skulle behöva ha 
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konstant kontroll över sitt blodsocker eftersom de var rädda för eventuella 

komplikationer som skulle kunna inträffa, medans andra inte visade några bekymmer.  

Det kan vara svårt att anpassa sina levnadsvanor till de rekommendationer som vården 

ger för personer med DTM2. I studien av Aweko et al. (2018) beskrev diabetespatienter 

som deltagit i studien att de upplevde att de ställdes inför många krav på ändringar i 

sina levnadsvanor. Dessa krav kändes övermäktiga och personerna kompenserade därför 

med att delvis ändra sina levnadsvanor, till de rekommendationer som passade dem. 

Äldre deltagare i studien hade även en tendens att helt kringgå vårdens 

rekommendationer om ändringar i levnadsvanor och endast behandla sin diabetes med 

läkemedel. Deltagarna önskade bland annat tydligare information om dessa 

livsstilsändringar för att de skulle kunna utföra dem. De önskade även att 

vårdpersonalen behandlade symtom som orsakade svårigheter i utförandet, exempelvis 

smärtproblematik.  

Gould et al. (2019) har beskrivit i sin studie att viktiga aspekter vid vårdandet av DMT2 

var att patienten fick lära sig om sjukdomen, att de fick socialt stöd och hade tillgång till 

vård och egenmankt, s.k empowerment, som gjorde att de kunde hantera 

diabetessjukdomen bättre.  

Cleal, Willaing, Stuckey, och Peyrot (2019) forskade på personers upplevelser av att ha 

diabetes i arbetssituationer, alltså utanför hemmet. Några beskrev att de fick ändra hur 

de arbetade, till exempel att de fick ta extra raster för att äta. Alla arbetsgivare gav inte 

tillåtelse till dessa extra raster och det visade sig också att en del inte fick anställningen, 

pga diagnosen. De påpekade också att de vid några tillfällen upplevde stöd från sina 

arbetskamrater när det gällde hanteringen av sjukdomen. Deltagarna beskrev även att de 

fick kunskap om diabetes för att de hade kontakt med någon som redan var drabbad, och 

kunde dela anekdoter och olika råd om hur de hanterar sin diabetes.  

 

 1.5 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan skall ha intentionen att vilja göra gott för patienten. För att uppnå det 

behöver sjuksköterskan ha kännedom om personens egen unika situation, och hur denne 

upplever situationen för att kunna planera och ge en individanpassad vård (Florin 2009). 

Till det har sjuksköterskan en utvecklad tankemodell, omvårdnadsprocessen, till sin 

hjälp. Omvårdnadsprocessen underlättar på ett systematiskt sätt att identifiera problem, 
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behov, resurser, planera, genomföra och utvärdera den vård som ska bedrivas. På så sätt 

kan sjuksköterskan anpassa omvårdnadsåtgärderna till patientens specifika behov. Till 

sjuksköterskans kompetenser ingår även att samverka med andra vårdprofessioner, 

bedriva kvalitetsutveckling för en bättre vård och beakta patientens rättigheter och 

integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

1.6 Omvårdnadsåtgärder 

Omvårdnadsåtgärder har till syfte att främja eller bibehålla hälsa, förebygga ohälsa och 

stärka välbefinnandet. Det är viktigt att det tydligt framgår vad man ska genomföra, hur 

och hur ofta det skall göras, samt vem som bör utföra åtgärden (Florin 2009). Vid alla 

former av behandling inom hälso- och sjukvården, oavsett vilken profession som utför 

det, ska den utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 2010:659). 

Sjuksköterskan ska på olika sätt främja patientens delaktighet i planering och utförande 

av sin egen vård (Florin, 2009). 

 1.6.1 Definition av Hälsa 

Inom omvårdnadsvetenskapen definieras hälsa som något mer än bara frånvaro av 

sjukdom. Det är också en persons upplevelser av det dagliga livet. Personens 

upplevelser av hälsa eller ohälsa påverkas av bland annat sjukdom, smärta och lidande, 

men även av arbetslöshet och brist på sociala relationer (Willman 2019). 

 1.7 Teoretisk referensram  

 

1.7.1 Teorin om Egenvårdsbalans -Self-Care deficit theory of Nursing (SCDNT) 

Dorothea Orem var grundare till SCDNT, vilket hon publicerade år 1971, för första 

gången. Hennes omvårdnadsteori bygger på att människan, individen, är en kapabel 

varelse som kan hjälpa sig själv till god hälsa och gott välbefinnande, om denne bara 

har kunskap. Orem menar vidare att sjuksköterskan som omvårdare har som uppgift att 

utbilda och lära patienten hur man bäst hjälper sig själv. För att göra det bör 

sjuksköterskan ta hänsyn till individens miljö, integritet och vem personen är utifrån ett 

psykiskt, fysiskt och socialt synsätt, ett holistiskt synsätt, för att ge individen adekvat 

omvårdnad (Alligood, 2013).  
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1.7.1.1 Egenvård, Egenvårdsbrist och Omvårdnadssystem 

Egenvård är ett begrepp som beskrivs av Orem som den mänskliga förmågan att 

genomföra omsorg på sig själv utifrån den egna personens hälsotillstånd, tidigare 

livserfarenheter och resurser. Förutom att Orem trycker på att det handlar om den 

enskilde individens praktiska handlingar, som bevarar och främjar hälsan som individ, 

menar hon att man behöver kartlägga individens egenvårdsbrist, som är balansen 

mellan individens förmåga att sköta sin egenvård i förhållande till det verkliga behovet. 

Det tredje begreppet i teorin, förklaras som ett system, omvårdnadssystem, där 

patienten, sjuksköterskan och de närstående samarbetar för att återställa eller bevara 

hälsan hos patienten (Ibid).  

I en studie gjord av Malekzadeh, Amouzeshi och Mazlom (2018) tittade man på 

skillnaden mellan två utbildningsvarianter. De som lyckades bäst utgick från Orems 

teori jämfört med kontrollgruppen. Interventionsgruppen bestod av 66 st 

sjuksköterskestudenter som fick instruktioner och utbildning enligt nämnda teori med 

fokus på hur man utbildar patienten till egenvård. Den studerade gruppen fick bättre 

resultat. Högre poäng vid tre områden, såsom vid kommunikation, vård och utbildning 

av patienterna. Detta styrks också i en annan studie där man använt sig av samma teori 

vid omvårdnadsarbetet av patienter som behövde göra livsstilsförändringar vid 

njursjukdom. I den studien menar författaren Simmons att nöjdheten hos 

behandlingsgruppen som blev instruerade enligt Orems egenvårdsteori blev högre 

jämfört med kontrollgruppen som inte hade en Orem-utbildad sjuksköterska (Simmons, 

2009). 

 

 1.8 Problemformulering  

 

DMT2 är en sjukdom som drabbar många vuxna globalt. Risken att drabbas av DMT2 

stiger med åldern på grund av fysiologiska förändringar och förändrade levnadsvanor 

hos individen. Egenvårdsbalansen i form av patientens egenvård, närstående och vad 

sjuksköterskan skall bidra med för att uppnå nödvändiga livsstilsförändringar för att 

kunna leva med DMT2, är en central del i vården av denna sjukdom. Det kan vara svårt 

för patienter med DMT2 att själva veta vad de kan, eller ska göra för att lindra sin 

sjukdom och även finna motivation utan tydlig information från vårdpersonalen. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden och bör arbeta utifrån ett 
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kunskapsbaserat arbetssätt och hålla sig uppdaterad i aktuell forskning. Just när det 

gäller livsstilsförändring och anpassning till sjukdom är det svårt att veta om man i 

vården arbetar efter de senaste rönen och den bästa evidensen eftersom samhället 

förändras snabbt. Vårt sätt att leva de senaste 20 åren, med ökad digitalisering, mindre 

spontan fysisk aktivitet, ökat intag av processad och mindre näringsrik kost gör att 

denna beskrivande litteraturstudie är av stor vikt för att belysa vilka 

omvårdnadsåtgärder som skall tillämpas för individer som lever med diagnosen DMT2 

idag 2020.   

 

 1.9 Syfte   

Syftet med denna studie har varit att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan 

kan tillämpa för personer med diabetes mellitus typ 2. 

 1.9.1 Frågeställning 

Vilka omvårdnadsåtgärder kan tillämpas av sjuksköterskan för personer vid diabetes 

mellitus typ-2? 

 

2 Metod  

2.1 Design  

 

En beskrivande litteraturstudie har använts i arbetet (Polit & Beck 2017). 

2.2 Sökstrategi  

Databasen PubMed har använts för att söka artiklar då det är en relevant 

omvårdnadsdatabas enligt Polit & Beck (2017). Sökningar gjordes med Medical Subject 

Headings “[Mesh]” och [Subheading] i PubMed för att få en bredare sökning. 

Karolinska Institutets hemsida har använts för att hitta de korrekta omvårdnadstermerna 

för sökningen och deras korrekta översättning till engelska. Begränsningar som har 

använts i PubMed var: artiklarna publicerades under de senaste 10 åren, Högskolan i 

Gävle, Full text och engelska. Begränsningen “Högskola i Gävle” och “Full text” 

gjordes för att säkerställa full tillgång till träffarna. Språkbegränsningar har genomförts 

på grund av att Polit och Beck (2017) rekommenderar att man begränsar sökningen till 

det språk som författarna av litteraturstudien behärskar. Vidare rekommenderar de att 

man begränsar åren för publikation till tio år då träffarna resulterar i en mer aktuell 
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forskning. De sökningar som genomfördes med Medical subject headings (MeSH) i 

PubMed var “Health”, “Self Care”, ”Diabetes Mellitus, Type 2”, “Nursing Care”, 

“Nursing” och “Counselling”. Söking med Subheading var “Nursing”. Som fri text har 

författarna använt “Nursing Care”. Dessa ord kombinerades i olika variationer med den 

booleanska söktermern AND för att hitta rätt i databasen och få en mer systematisk 

sökning. AND avgränsar sökningen då den bara visar de träffar där båda söktermerna 

finns. (Polit & Beck 2017). De booleanska söktermerna som finns är AND, OR och 

NOT. OR kan användas för att sökresultatet ska ge träffar för en enskild sökterm. NOT 

kan användas för att exkludera en sökterm, se tabell 1. (Ibid.) 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 

Artiklar 

Medline via 

PubMed 

10 år, Högskola i 

Gävle, 

Engelska, 

Full text, 

2020-01-31. 

("Nursing"[Mesh]) AND "Diabetes Mellitus, Type 

2"[Mesh]  

124 5 

Medline via 

PubMed 

10 år, Högskola i 

Gävle, 

Engelska, 

Full text, 

2020-02-01. 

(("Health"[Mesh]) AND "nursing"[Subheading]) 

AND "Diabetes Mellitus, Type 2"[Mesh]  

8 1 

Medline via 

PubMed 

10 år, Högskola i 

Gävle, 

Engelska, 

Full text, 2020-01-

31. 

("Nursing Care"[Mesh]) AND "Diabetes Mellitus, 

Type 2"[Mesh]  

44 1 

Medline via 

Pubmed 

10 år, Högskola i 

Gävle, 

Engelska, 

Full text, 2020-03-06 

(("Diabetes Mellitus, Type 2"[Mesh]) AND 

"Counseling"[Mesh]) AND nursing care  

43 1 

Manuell 

Sökning  

  
2 2 

   
Total: 

221 

Totalt: 10 

 

Tabell 1: Sökstrategi 
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2.3 Urvalskriterier  

 

Inkluderingskriterier för valda artiklar har varit att de skulle besvara syftet och 

frågeställningen och att de kunde ha kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Exklusionskriterier för denna studie var litteraturstudier, saknade IMRaD-struktur 

(Introduction, Methods, Results and Discussion). Enligt Polit och Beck (2017) är det ett 

sätt som man främst använder vid kvantitativa studier för att organisera upplägget. 

Vidare skriver de att det är av vikt att urvalskriterierna är tydligt beskrivna för att en 

studie ska vara av hög kvalitet. 

 

 2.4 Urvalsprocess  

 

Urvalsprocessen började med att kombinera sökord i flera olika sökningar. Detta 

resulterade i totalt 221 sökträffar. Samtliga artiklar granskades på rubrik- och 

abstraktnivå. Detta resulterade i att 173 exkluderades då de ej svarade på syftet. De 

kvarstående 48 artiklarna numrerades i ett dokument för att lättare kunna granska 

artiklarna. Författarna läste artiklarna individuellt och exkluderade 29 artiklar. Detta 

gjordes på grund av att 14 saknade IMRaD- struktur, 3 fanns inte i fulltext, 4 var 

litteraturstudier, 2 var dubbletter och 6 svarade inte på syftet. Därefter var det 

kvarstående 19 artiklar som diskuterades gemensamt, deras innebörd och med hjälp av 

kvalitets- och relevansmallarna granskades deras kvalitet. 9 exkluderades på grund av 

att de inte höll god kvalitet. Detta resulterade i 10 artiklar, varav 8 var kvantitativa, 1 

kvalitativ och 1 studie var mixad, både kvantitativ och kvalitativ. Författarna visar 

denna process i Prisma Statement (2009) flödesschema, Figur 1. 
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Figur 1: Flödesschema som visar urvalsprocessen 
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2.5 Dataanalys  

En analys av innehållet genomfördes i den här litteraturstudien, enligt Aveyard (2014) 

och Polit & Beck (2017). Aveyard (2014) beskriver innehållsanalys som ett förenklat 

och vedertaget sätt att analysera studier inom hälso- och sjukvården. Processen gick till 

så att de valda artiklarna skrevs ut, lästes igenom av båda författarna, ett flertal gånger, 

var och en för sig. Därefter summerades innehållet inledningsvis samtidigt som varje 

artikel bedömdes, kritiskt med styrkor och begränsningar (Aveyard, 2014). Författarna 

gjorde enligt Polit och Beck (2017) som rekommenderar att man letar efter tema och 

nyckelord i olika studier. Dessa kodades med färger för att sedan analysera den 

innebörd som författarna fann i datan. Aveyard (2014) menar vidare att man skulle 

kunna benämna de teman man fann i olika kategorier. Detta gjorde författarna utifrån 

litteraturtabellerna, se bilaga 3 och 4. Varje artikel färgkodades utifrån vad de innehöll. 

Detta menar Polit och Beck (2017) att bearbetningen av informationen förenklas och att 

det blir enklare att analysera, samt se likheter och skillnader i texten. En huvudkategori 

växte fram och fyra underkategorier som sedan presenterades som rubriker och 

underrubriker i resultatavsnittet. Aveyard (2014) poängterar att det är mycket viktigt att 

spara ursprungsdokumenten som man kan gå tillbaka till under resultatarbetet då 

processen annars kan ledas bort från ursprunget. Författarna har alla dokument sparade 

både i word och delade med varandra i applikationen Drive av Google.  

 

2.6 Etiska överväganden  

Etiska överväganden skedde under hela arbetsprocessen. Detta görs normalt från val av 

ämne till att resultatet sammanställs och kan användas i klinisk praxis (Sandman och 

Kjellström 2013). Partiskhet (BIAS) undveks genom att författaren inte tog med sina 

egna tolkningar eller värderingar. Författarna valde artiklar som var godkända av etiska 

kommittéer då sådana vetenskapliga artiklar anses hålla god kvalité. Arbetet innehåller 

inte fabrikation eller falsifiering, vilket innebär att författarna har varit noggranna vid 

tolkningar av ord och resultat vid bearbetningen av datan. Författarna har varit ytterst 

noga med att inte plagiera text, vilket innebär att de alltid har angett ursprungskällan 

efter texter som de använt (Polit & Beck, 2017). Totalt sett innebär det att författarna 

har tagit ett etiskt ansvar genom att de har övervägt formuleringar, presenterat allt som 

varit relevant och löpande varit objektiva under hela skrivprocessen.  
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3 Resultat 
 

Denna litteraturstudie har byggt på tio studier, som i huvudsak var kvantitativa, och 

svarade mot syftet vilka omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan tillämpar vid diabetes 

mellitus typ 2. Resultatet har sammanställts under en huvudrubrik, Stimulera till bättre 

hälsa och fyra underrubriker; Motivera till bättre kost, Motivera till ökad fysisk 

aktivitet, Diabetesutbildning - stödja och informera och Stöd till egenvård. Innehållet 

har presenterats i löpande text och endast resultat som har relevans och anknytning till 

författarnas syfte återgavs med ett försök till att tydligt sammanväga datan som har 

koppling till rubriceringen. Artiklarna som föreligger denna litteraturstudies resultat 

återfinns under referenser markerade med en asterisks, *.  

 

3.1 Stimulera till bättre hälsa 

 

I artikeln av Pham och Ziegert (2016) berättade sjuksköterskor hur de upplevde att de 

främjade patientens hälsa. Sjuksköterskorna beskrev att de spenderade mycket mer tid 

med patienterna jämfört med andra vårdgrupper, vilket ledde till att en positiv relation 

skapades. Genom att sjuksköterskan tog initiativ till att samtala skapades en dialog dem 

emellan. De använde sig av positivism och humor. Humor var en bra resurs till att 

stimulera till bättre hälsa.  

 

• Motivera till bättre kost 

Wang et al. (2018) visade i sin studie att lågkolhydratkost, (LCD), efter 3 månader, 

minskade långtidsblodsockret mer, HbA1c, hos patienter med DMT2 i jämförelse med 

en kost med låg fetthalt, (LFD). Författarna gav patienterna en handbok i vad de skulle 

äta, hur maten skulle tillagas, diabetessymtom och hur man förebygger och behandlar 

hypoglykemi. Fyra specialistsjuksköterskor utöver andra vårdspecialister granskade 

informationen innan deltagarna fick tillgång till materialet. Studien visade en större 

HbA1c minskning i LCD-gruppen i jämförelse med LFD-gruppen. Samma studie visade 

att kroppsmasseindex (BMI) och totalkolesterol (TC) i LCD-gruppen var signifikant 

lägre under den tredje månaden. Insulinanvändandet minskade i båda grupperna efter 

interventionen, utan signifikanta skillnader dem emellan.  

I Andrews et al. (2011) studie jämfördes tre grupper varav kontrollgruppen fick vanlig 

vård utifrån Diabetes UK nutritions riktlinjer. Den andra gruppen fick intensifierad 
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dietinsats. All behandling genomfördes av sjuksköterskor. Kostrådgivningen som de 

fick instruerades inledningsvis av en dietist men följdes upp av sjuksköterskan. 

Instruktionerna innehöll vad de skulle äta, portioner, vad de skulle undvika som t ex 

produkter med högt glykemiskt index och hög fetthalt. Mål förhandlades individuellt 

med varje deltagare under sin första session med dietisten och granskades vid varje 

besök. Sjuksköterskorna träffade patienterna regelbundet för att stötta och motivera 

patienterna till att fortsätta interventionen utifrån de kostråd som dietisten hade givit. 

Varje möte med sjuksköterskan pågick under en halvtimme varav 15 min till 

kostrådgivning och 15 min till övriga frågor utifrån patientens behov. Resultatet visade 

att gruppen som fick den intensiva dietrådgivningen minskade blodsockret i jämförelse 

med kontrollgruppen. Även minskning av kroppsvikt, midjeomfång, bättre HDL och 

triglycerider i jämförelse med kontrollgruppen.  

 

• Motivera till ökad fysisk aktivitet 

 I studien av Andrews et al. (2011) undersökte de om ökad fysisk aktivitet skulle ha 

effekt på blodsockernivån, blodtrycket, lipidprofilen och insulinresistensen hos 

individer med nydiagnostiserad DTM2. Gruppen som hade extra fysisk aktivitet var 

uppmanade att promenera raskt 5 dagar i veckan minst 30 min. Som hjälpmedel 

användes en dagbok och en stegräknare som mätte den fysiska aktiviteten. 

Rådgivningen med sjuksköterskan utgick från dagboken där samtalet handlade om den 

fysiska aktiviteten. Det resulterade i att gruppen som fick den intensiva dieten plus 

fysisk aktivitet höjde den fysiska aktiviteten och stegmängden efter interventionen, både 

vid 6 och 12 månader. Minskning av kroppsvikt, midjeomfång, bättre HDL och 

triglycerider och lägre blodsockerkoncentrationen i jämförelse med kontrollgruppen 

uppmättes också.  

 

Pham och Ziegert (2016) visade i sin studie att hälsa främjades genom att 

sjuksköterskan gav stöd till patienterna till att bli mer fysiskt aktiva. Sjuksköterskan 

uppmanade till en hälsosam livsstil genom att de beskrev hur fysisk aktivitet kan främja 

hälsan både psykiskt och fysiskt och hur fysisk aktivitet kan hindra komplikationer som 

t ex liggsår. Det motiverade patienterna till att bli mer fysiskt aktiva. Till de patienter 

som var mer orörliga, sängliggande såg sjuksköterskan det som en viktig behandling att 

massera kroppsdelar och ändra patientens position i sängen för att främja hälsan. 

 



 

 

13 

 

I Verwey et al. (2016) studie uppskattade patienterna den extra tid som sjuksköterskan 

gav dem i form av rådgivning och information. Det resulterade i att de önskade mer tid 

tillsammans med sjuksköterskan, då det gjorde att de blev mer stimulerade till ökad 

fysisk aktivitet och bättre hälsa. 

 

• Diabetesutbildning - stödja och informera 

Utifrån Pham och Ziegert (2016) var det viktigt att sjuksköterskan gjorde det möjligt att 

skapa tillfällen för patienterna att träffa andra diabetespatienter i olika aktiviteter både i 

och utanför sjukhuset då det var ett bra sätt att främja hälsan.  

I Verwey et. al (2016) utfördes en studie som utvärderade ett utbildningsprogram, (Self 

Managemnet Support Programme), och en accelerometers effekt för att öka den fysiska 

aktiviteten hos patienten. En accelerometer är en sensor som mäter och registrerar den 

fysiska aktiviteten på individnivå. Interventionen gick ut på att ena gruppen, grupp 1, 

bar en accelerometer på kroppen. Den var också kopplad till individens telefon. Grupp 2 

hade ingen mätare, men fick för övrigt samma intervention, utifrån de “Five A’s cycle” 

(Assess-Advise-Agree-Assist-Arrange). Det innebar att sjuksköterskan hade 4 

rådgivningsmöten utspridda på 4–6 månader. Rådgivningen till patienterna utgick från 

de “Five A’s cycle”. Sjuksköterskorna utbildade patienterna i diabetessjukdomen som t 

ex vilka komplikationer som inaktivitet kunde medföra, förberedde dem på eventuella 

hinder som skulle kunna uppstå och gav dem hjälp till en handlingsplan och att sätta 

egna mål för behandlingen. De fick också en lista på aktiviteter som de kunde besöka 

och delta i. Det var en signifikant skillnad mellan grupp 1 som bar mätaren och grupp 2, 

där grupp 1 i större utsträckning uppnådde sina mål. Deltagarna i grupp 1 var också mer 

nöjda med interventionen i jämförelse med i grupp 2. Båda grupperna beskrev att de 

blev mer fysiskt aktiva, motiverade och att de fick bättre fysisk kapacitet efter 

interventionen. Patienterna i grupp 1 hade en mer signifikant positiv attityd gentemot 

behandlingen jämfört med grupp 2. Den största anledningen var faktumet att 

användandet av accelerometern ökade medvetenheten och disciplinen hos 

försökspersonerna. Verwey et. al (2016) påpekar att endast 12 % av deltagarna i grupp 1 

normalt använde sin telefon till vardags, 56 % ibland och 32 % använde aldrig sin 

telefon eller internet överhuvudtaget.  

Pham och Ziegert (2016) beskrev hur sjuksköterskan kunde främja hälsa genom 

utbildning och information om hälsa, sjukdom och egenvård. Sjuksköterskorna i studien 
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uttryckte att de såg utbildning som en viktig del i arbetet, på grund av att det ledde till 

bättre livskvalitet hos patienten. Deras uppgift var också att se till att patienten tog 

medicin enligt läkarens ordination, vilket ledde till bättre medicinföljsamhet. 

Sjuksköterskorna informerade även anhöriga på olika sätt, både individuellt och i grupp. 

Att undervisa i grupp var tidseffektivt då många kunde få samma information samtidigt. 

Hjälpmedel som underlättade utbildningen var böcker, papper, bilder och internet.  

 

Farmer et al. (2012) utvärderade i en studie effektiviteten av diabetesrådgivning som 

genomfördes av sjuksköterskor för att se om medicinföljsamheten hos patienterna blev 

bättre. Sjuksköterskorna motiverade patienterna genom att ställa frågor om deras 

uppfattning om medicineringens för- och nackdelar, och om det var något som hindrade 

dem till att ta medicinen enligt ordinationen. Det var en signifikant skillnad i den 

gruppen som leddes av sjuksköterskor, då den gruppen tog korrekt antal doser av 

medicinen jämfört med kontrollgruppen.  

 

Esden och Nichols (2013) undersökte effekten av gruppbehandling vid DTM2. 

Behandlingen gick ut på att sjuksköterskorna tog vitalparametrar och genomförde tre 

olika tester innan och efter behandlingen. Dessa var Brief Diabetes Knowledge Test, 

Diabetes Empowerment Scale (DES) och Diabetes Care Profile (DCP). Dessa mätte den 

psykosociala aspekten av diabetes, förändringsbenägenheten hos patienten, 

egenvårdsförmågan, förmåga att sätta mål och patientens attityd till diabetes, som 

sjukdom. Interventionen bestod av tre gruppmöten och rådgivning av en sjuksköterska. I 

gruppmötena utbildade man patienterna i diabetesens olika områden, som t ex 

patofysiologi, läkemedel mm. Man började med ett grupparbete för att skapa 

kamratskap mellan deltagarna, en interaktiv utbildning om diabetes och slutligen gjorde 

man en övning i att reflektera. Resultatmässigt visade Brief Diabetes Knowledge Test 

stor effekt på patienternas diabeteskunskap efter gruppbehandlingen. Skalan DES visade 

stor effekt på hanteringen av den psykosociala aspekten av diabetesen, 

förändringsberedskapen hos patienten och förmåga att sätta och nå sina mål. Utöver 

dessa stora effekter hade behandlingen även måttlig till små effekter på de övriga 

områdena i skalan. Totalt visade resultaten från DES att gruppbehandlingen hade en 

måttlig effekt på patientens egenvårdsförmåga. Skalan DCP visade att 

gruppbehandlingen hade måttlig till liten effekt på patienternas attityd till diabetes.  
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Price, Shandu, Dedicoat, Wilkinson, och Gill (2011) undersökte om ett strukturerat 

utbildningsprogram hade effekt på långtidsblodsockret, HbA1c. Diabetesutbildningen 

genomfördes av sjuksköterska med hjälp av ett validerat utbildningsblock (Zahke 

Programme). Utbildningsmaterialet var enkelt utformat, bilder i blädderblocks format 

och därmed anpassat till personer med låg utbildning. Detta genomfördes i grupp där 

patienterna också fick medicin regelbundet av sjuksköterskan. Detta resulterade i god 

effekt på HbA1c. Behandlingen visade att HbA1c sjönk signifikant mellan månad 6 och 

månad 18. Efter 24 månader steg HbA1c hos patienterna, men efter fyra år efter 

intervention var det fortfarande signifikant lägre än innan interventionen.  

 

• Stöd till egenvård 

I en studie av Welch et al. (2011) utvärderades den kliniska användbarheten av ett 

behandlingsprogram som leddes av sjuksköterskor under 12 månader med patienter som 

hade dålig diabeteskontroll. Behandlingsprogrammet bestod av sju en timmars möten 

med sjuksköterska. Där togs vitala parametrar, blodprover och läkemedelsgenomgång. 

Patienterna fick också svara på frågeformulär om deras egenvårdsbeteenden som sedan 

användes för att diskutera hinder och möjligheter till egenvård. Behandlingen 

resulterade i signifikant skillnad mellan behandlingsgruppen (IC) och kontrollgruppen 

(AC) när det gällde HbA1c, som sjönk mer i IC gruppen till skillnad mot 

kontrollgruppen. Det uppmättes även ett signifikant lägre värde av känslomässiga 

besvär, i samband med diabetessjukdomen hos IC gruppen jämfört med AC gruppen, 

där dessa värden däremot ökade under behandlingsperioden. Behandlingsnöjdheten hos 

IC gruppen var även den signifikant bättre och dessutom var det signifikant fler som 

uppnådde blodtrycksmålet på <130/80 i IC gruppen, jämfört med AC gruppen.  

 

I en studie av Azami et al. (2018) undersöktes effektiviteten av egenvården på 

långtidsblodsockret hos diabetespatienter efter genomgånget utbildningsprogram. 

Utbildningen leddes av en sjuksköterska. Behandlingsgruppen fick vanlig diabetesvård 

(individuell rådgivning utifrån blodprover) och Egenvårdsutbildningsprogram samt 

Motiverande samtal av sjuksköterska. Detta för att lättare uppnå sina mål inom t ex 

kost, aktivitet och medicinering. Utöver samtal fick de en bok som stöd till egenvården 

inom olika områden. Kontrollgruppen fick bara vanlig diabetesvårdsbehandling. Detta 

resulterade i signifikant lägre HbA1c i behandlingsgruppen (IG) jämfört med 

kontrollgruppen (CG). Det var också en statistiskt signifikant skillnad i både systoliskt 
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och diastoliskt blodtryck både efter 12 och efter 24 veckor i IG. På gruppnivå sjönk 

övertrycket från 130,7 till 127,8 och undertrycket sjönk från 85,8 till 83,4 efter 24 

veckor hos IG. Utifrån frågeformulären fann man även en betydande skillnad när det 

gäller effekt- och resultatförväntningar och förbättrat egenvårdsbeteende hos IG jämfört 

med hos CG. 

 

Wu et al. (2011) undersökte effekten av ett utbildningsprogram som skulle förbättra 

deras förmåga till egenvård för patienter med DTM2. Sjuksköterskorna undervisade 

patienterna i 4 timmar i veckan. De gav råd och tips till målsättning och gav patienterna 

möjlighet att dela sina erfarenheter med de andra diabetes patienterna. Dessutom ringde 

sjuksköterskan och pratade individuellt med patienten 10–15 min två gånger under 

behandlingsperioden. Utbildningsprogrammet ökade förväntningarna och optimismen 

till att hantera diabetesen hos behandlingsgruppen. Samma studie visade även att 

förmågan till egenvård förbättrades signifikant i behandlingsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Det visade till och med att akutvårdsbesöken sjönk i 

behandlingsgruppen.  

4 Diskussion   

4.1 Huvudresultat   

Syftet med denna studie var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan 

tillämpa för personer med DTM2. Resultatet visade att sjuksköterskan har en viktig roll 

i att stödja patienten till att följa det behandlingsprogram som var ordinerat av andra 

vårdgivare, t ex av läkare eller dietist. Sjuksköterskan upplevde att de utförde 

omvårdnadsåtgärder på olika sätt som främjade hälsan hos patienterna. Genom att 

sjuksköterskan motiverade till bättre kost och ökad fysisk aktivitet och genom att stödja 

och informera uppnåddes förbättrad egenvård hos patienter med DTM2.  

4.2 Resultatdiskussion   

 

Resultatdiskussionen har underrubriker som är använda tidigare i resultatdelen; 

inledningsvis huvudrubriken Stimulera till bättre hälsa och därefter fyra underrubriker; 

Motivera till bättre kost, Motivera till ökad fysisk aktivitet, Diabetesutbildning - stödja 

och informera och Stöd till egenvård.  
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Stimulera till bättre hälsa 

I Pham och Zigert (2016) studie beskrevs hur sjuksköterskor upplevde att de främjade 

hälsan hos patienterna genom att skapa en relation då de umgicks med patienterna. 

Författarna av de här litteraturstudien tycker att det är en fördel att sjuksköterskan är 

optimistisk och positiv i mötet med patienten, då många är rädda, skrämda eller 

förvirrade inför sin sjukdomssituation.  

Motivera till bättre kost 

I föreliggande litteraturstudie visar Wang et al. (2018) att en lågkolhydratkost ledde till 

ett lägre BMI, TC och HbA1c. Det visade sig också att användning av mediciner 

minskade som t ex insulinanvändandet. Att rekommendera lågkolhydradkost har 

studerats tidigare i en studie av Boden et.al (2005) där man fann, dock under kortare 

studietid, god effekt på HbA1c och insulinkänslighet, vilket styrker att man även idag 

kan rekommendera lågkolhydratkost till patienter med DTM2.  

Forskning av författarna Murdoch, Unwin, Cavan, Cucuzzella och Patel (2019) 

påpekade att det är viktigt att man anpassar medicineringen till patienter som äter 

lågkolhydratkost, då den kosten ger lägre blodsocker och kan leda till konsekvenser för 

patienten när de blandar med nuvarande medicinering. De kan antingen utveckla 

ketoacidos eller hypoglykemi beroende på vilken medicin och dos de står på. 

Författarna i den här litteraturstudien anser att det som sjuksköterska är viktigt att 

genom samtal undersöka med patienten vad de står på för mediciner och hur de äter för 

att kunna ge anpassade råd eller koppla in annan vårdgivare för att justera nuvarande 

diet eller medicinering. Jansink, Braspenning, Weijden, Elwin och Grol (2010) menar 

att patienterna själva inte alltid har insikt i vilka risker de står inför.  

I Andrews et al. (2011) studie visade de att gruppen som fick dietrådgivningen 

minskade blodsockret i jämförelse med kontrollgruppen. Den visade dessutom en 

minskning av kroppsvikten, midjeomfånget och bättre HDL och triglycerider i 

jämförelse med kontrollgruppen. I den studien var sjuksköterskans roll att stärka och 

tydliggöra informationen som deltagarna hade fått från dietisten samt motivera dem 

vidare till att nå sina mål. Enligt studien Nagelkerk, Reick och Meengs (2006) förstod 

inte alltid patienterna råden, planen eller dieten, som de fått från dietisten. Det var då 

viktigt att sjuksköterskan tog reda på det som patienten inte förstod och förklarade för 

patienten, för att möjliggöra måluppnåelse. Författarna av den här litteraturstudien 
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tycker att det är en mycket viktig del i sjuksköterskans profession att försöka förstå och 

utreda vilken ytterligare hjälp som patienten behöver. Det kan också kopplas till Orems 

teori och begreppet Egenvårdsbalans, som bland annat innebär att sjuksköterskan har 

som uppgift att bidra med nödvändiga förslag till livsstilsförändringar för att patienten 

skall kunna leva med sin sjukdom (Alligood, 2013).  

Motivera till ökad fysisk aktivitet 

I den föregående studien av Andrews et al. (2011) kom de fram till att gruppen som, 

utöver kostrådgivningen utförde fysisk aktivitet med hjälp av stegräknare och en 

aktivitetsdagbok, höjde den fysiska aktiviteten, minskade kroppsvikten, midjeomfånget, 

förbättrade HDL och TC i jämförelse med kontrollgruppen. Interventionen med 

stegräknare höjde även den dagliga stegmängden hos deltagarna samt att 

blodsockerkoncentrationen sjönk. I en studie av Hussey och Wilson (2003) gavs förslag 

att man kan använda sig av andra hjälpmedel till att mäta fysisk aktivitet. De menar att 

det fungerar bra att mäta den fysiska aktiviteten genom validerade dagböcker, 

frågeformulär, accelerometer, observationer eller pulsmätning. Som sjuksköterska 

tycker författarna av denna litteraturstudie att det är viktigt att uppmuntra till fysisk 

aktivitet på olika sätt, både med tekniska hjälpmedel som telefoner, applikationer och 

mätare, men också försöka vara uppfinningsrik och använda de hjälpmedel som man 

som sjuksköterska i samråd med patienten kommer fram till, fungerar bäst för 

ändamålet. 

 

I Pham och Zigert (2016) studie beskrevs att sjuksköterskan kunde främja hälsa genom 

att motivera till mer fysisk aktivitet hos patienterna. Forskningen har tidigare visat att 

personer som lever med DTM2 kan uppleva sjukdomen som ett hinder för sin normala 

fysiska funktion, och med det bli begränsad i vardagen samt uppleva nedsatt 

psykosocial hälsa. Mwila, Bwembya och Jacobs (2019) menar att det är viktigt att både 

de fysiska och psykiska aspekterna av hälsan behandlas. Författarna till den här 

litteraturgenomgången anser att det är viktigt att observera individens egna 

förutsättningar och rörelseförmåga för att kunna stödja till bättre hälsa för individen på 

lång sikt. Pham och Zigert (2016) beskriver att sjuksköterskan kan massera kroppsdelar 

hos patienten för ökad blodcirkulation för att skapa möjlighet till ökad fysisk aktivitet 

och undvika t ex liggsår. I Verwey et al. studie (2016) beskrevs att patienter uppskattade 
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den extra tid som de fick med sjuksköterskan då det gjorde att de blev mer motiverade 

till att utföra fysisk aktivitet. 

 

Enligt artikel av Jansink et al. (2010) visades att sjuksköterskan inte alltid hade god 

kunskap i det område som patienterna hade behov av. Ibland förekom det att 

sjuksköterskan var omotiverad då hen upplevde att patienten inte alltid tog emot råden 

som gavs. De kände att de inte alltid hade förmåga som sjuksköterska att uppmuntra 

patienten till att göra de livsstilsförändringar som var nödvändiga. Jansink et al. (2010) 

beskrev även att patienter inte alltid själva hade insikt om deras egna dåliga vanor och i 

och med det inte alltid var motiverade till att lyssna till sjuksköterskans råd. Författarna 

av den här litteraturstudien föreslår att sjuksköterskan bör tränas i rådgivningssamtal 

med öppna frågor och skattningar som görs inom t ex Motiverande samtal. Författarna 

själva tycker också att ett försök till att vara tydlig och ärlig i kommunikationen med 

patienten är en viktig del i omvårdnaden av patienten. Ibland kan det vara bättre att säga 

som det är, att man inte är uppdaterad och hänvisa patienten vidare till en kollega för 

bästa omvårdnad.  

Diabetesutbildning - stödja och informera  

I studie av Pham och Zigert (2016) framkom det att stödja socialt, var en viktig del i att 

främja hälsa, vilket kunde vara att träffa andra patienter i olika aktiviteter både i och 

utanför sjukhuset. Utifrån tidigare forskning av Cleal et al. (2019) framkom att det var 

till stor hjälp att ha kontakt med andra som hade samma sjukdom, då de kunde dela 

anekdoter och olika råd om hur man kunde leva och bättre hantera sin diabetes. Det 

styrks även av Gould et al. (2019) att personer som har DMT2 hade fördel av att få 

socialt stöd, bättre tillgänglighet till vård och empowerment, vilket ansågs vara viktiga 

aspekter i vårdandet för hanteringen av sjukdomen. 

Verwey et al. (2016) utförde en studie som utvärderade ett utbildningsprogram, och en 

accelerometers effekt för att öka den fysiska aktiviteten hos patienten. Det visade att de 

patienterna som deltog i utbildningsprogrammet samtidigt som de bar mätaren lättare 

kunde uppnå sina mål, var mer nöjd och fick bättre attityd gentemot behandlingen. De 

fick en större medvetenhet och bättre disciplin. Den andra gruppen som inte hade 

mätaren hade ett större behov av hjälp utifrån, från sjuksköterskan. Författarna i 

litteraturgenomgången tycker att de nya teknologiska resurserna kan vara användbara 

vid motivationsarbete, men att det är nödvändigt att möta individen utifrån hens 
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förutsättningar och intressen. Att mäta den fysiska aktiviteten med ett instrument visar 

Verwey et al. (2016) kan vara till hjälp och motiverande. I samma studie visades att det 

endast var några få som använde sin telefon på daglig basis. Som författare till den här 

genomgången anser de att det kanske inte alltid är fördelaktigt att använda ett tekniskt 

hjälpmedel om man som person inte är kapabel eller intresserad av det.  

I Pham och Zigert (2016) studie visades att sjuksköterskan hade en viktig del i 

utbildningen av patienten för att främja hälsan då det ledde till bättre livskvalitet hos 

patienten. Deras uppgift var också att se till att patienten tog sin medicin enligt läkarens 

ordination, vilket visade att medicinföljsamheten blev bättre.  

Farmer et al. (2012) och Welch et al. (2011) visade också att utbildning ledde till högre 

medicinföljsamhet. De visade i sina studier att patienterna kunde hantera diagnosen 

känslomässigt bättre, och att de uppnådde blodtrycksmålet (<130/80) i större 

utsträckning. Tidigare forskning påpekade att olika patienter hade varierande attityder 

kring diagnosen och framtiden. Några patienter ville ha kontroll över blodsockret då de 

var rädda för diverse komplikationer som skulle kunna inträffa (Pikkemaat, Bengtsson 

& Strandberg, 2019). Att utbilda patienter tycker författarna av den här 

litteraturgenomgången är en ovärderlig del i omvårdnadsarbetet när det gäller DMT2. 

Det är en diagnos som kräver en hel del livsstilsförändringar och det är då nödvändigt 

att ge patienten kunskap och informera vad som behöver göras. Det är en komplex 

diagnos och berör många områden som bör individanpassas för patienten.  

I föreliggande litteraturgenomgång framkommer att grupputbildning är ett bra alternativ 

för utbildning av patienter som har DTM2. Esden och Nichols (2013) visar att 

gruppbehandling ledde till en ökad diabeteskunskap såsom att hantera den psykosociala 

delen av diabetesen, få bättre förändringsbenägenhet och att patienten blev duktigare på 

att sätta och nå sina mål. Däremot visade studien att grupputbildning har en måttlig 

effekt på förbättringen av självförmåga, samt måttlig till liten effekt på patienternas 

attityd till diabetes. Price et al. (2011) visade att en strukturerad gruppbehandling 

parallellt som medicinen gavs regelbundet av en sjuksköterska hade god effekt på 

HbA1c. Författarna av den här litteraturgenomgången anser att grupputbildning som ges 

av sjuksköterska är ett bra sätt att ge information till många samtidigt. Det är både tids- 

och kostnadseffektivt och eventuellt kan man få en ökad motivation. Det bygger på om 

det är en bra sammansatt grupp som främjar gruppdynamiken till att patienterna når sina 

mål. Det styrks av en annan studie som handlar om grupputbildning av diabetespatienter 
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där de lärde sig att hantera livet som diabetiker. Den studien visade att grupputbildning 

förbättrade metabolisk kontroll och livskvalitet (Boland, Davidson, Grey, Li & 

Tamborlane, 2000). Författarna av den här litteraturgenomgången tycker att man inte får 

missa det personliga mötet med patienten då medicinen delas ut då det är ett perfekt 

individuellt tillfälle att informera, motivera och förklara för patienten vikten av 

läkemedel. Det är en del av behandlingen och en del av sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärd.   

Stöd till Egenvård  

I föreliggande litteraturstudie framkom resultat av Wu et al. (2011) att ett 

utbildningsprogram inom egenvård ökade förväntningarna, optimismen och 

egenvårdsförmågan till att hantera diabetesen bättre. Dessutom visade studien att 

egenvårdsutbildning ledde till minskat behov av att besöka akutvården. Författarna av 

den här litteraturstudien menar att det är en stor vinst om vi kan minska 

akutvårdsbesöken av diabetespatiener och istället låta akuten vara en plats för plötsliga 

incidenter som inte går att förebygga, som DTM2. Att egenvårdsutbildning har god 

effekt bekräftas också i en studie av Azami et al. (2018) som demonstrerar att 

egenvårdsutbildning har en positiv effekt på HbA1c, på blodtrycket och på 

genvårdsbeteendet. Att utbildning inom egenvård har en positiv effekt kan kopplas till 

Dorotea Orems omvårdnadsteori som bygger på att människan, är en kapabel varelse 

som kan hjälpa sig själv till god hälsa och gott välbefinnande, om denne bara får 

tillgång till kunskap. Som sjuksköterska menar Orem vidare att sjuksköterskan har som 

uppgift att utbilda och lära patienten hur man bäst hjälper sig själv (Alligood, 2013). 

Aweko et al. (2018) belyser att patienter hade svårt att ändra på sina levnadsvanor för 

att det kändes övermäktigt, vilket ledde till att de endast ändrade något och inte allt som 

krävdes. I Welch et al. (2011) visades att det var viktigt att sjuksköterskan undersökte 

hinder och möjligheter angående patientens egenvård. 

Som författare till den här litteraturgenomgången tänker vi att det är viktigt att som 

sjuksköterska ha ett holistiskt synsätt och ta reda på vad varje unik individ har för 

styrkor och svagheter för att anpassa utbildning och vägledning maximalt. Det stödjer 

Aweko et al. (2018) som menade att många deltagare önskade tydligare och mer 

information om vilka livsstilsförändringar som skulle utföras. Enligt Aweko et al. 

(2018) önskade patienterna att vårdpersonalen skulle vara mer involverad i deras 

behandling. Genom att arbeta utifrån Orems teori presterar sjuksköterskan bättre inom 
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kommunikationen, vård och utbildning av patienterna (Malekzadeh, Amouzeshi & 

Mazlom 2018). 

4.3 Metoddiskussion  

 

I den här litteraturstudien har det sökts relevanta artiklar i databasen Medline via 

PubMed, vilket enligt Polit och Beck (2017) anses vara en relevant omvårdnadsdatabas. 

Vid databassökning har en adekvat mängd träffar kommit fram. Dock har författarna 

valt att inkludera två artiklar som har hittats vid manuell sökning. Författarna har använt 

Medical Subject Headings “[MeSH]” termer för att söka i databasen.   

Funderingar som har framkommit är att det hade varit gynnsamt att söka artiklar även i 

andra databaser. Andra databaser som Polit och Beck (2017) anser relevanta för 

omvårdnadsstudier var Cinahl och Google Scholar. Även användning av andra 

söktermer kunde möjligtvis ha varit användbart. Författarna försökte hålla sig till 

söktermer som hade en direkt MeSH översättning. Karolinska Institutets hemsida har 

använts för att hitta de korrekta termerna som lämpar sig för sökning inom omvårdnad. 

Även Fri text har använts vid några tillfällen. 

Dessa ord kombinerades i databasen Pubmed med booleanska söktermer för att få en 

mer systematisk sökning. Enligt Polit och Beck (2017) är det ett sätt att bredda eller 

begränsa sökningen. Författarna till litteraturstudien har enbart använd den booleanska 

söktermern AND. Detta har använts i Pubmed mellan söktermerna, vilket var en 

sökstrategi som har använts utifrån bibliotekariens rekommendationer. Författarna anser 

att den här sökstrategin var en styrka då den är strukturerad och leder till tydliga 

kombinationer. De begränsningar som användes i PubMed var: artiklarna publicerades 

under de senaste 10 åren, Högskolan i Gävle, Full text och engelska. Begränsningen 

“Högskola i Gävle” och “Full text” gjordes för att försäkra full tillgång till träffarna. 

Språkbegränsning gjordes därför att Polit och Beck (2017) rekommenderar att man 

begränsar sökningen till ett språk som författarna av litteraturstudien behärskar. Vidare 

rekommenderar de att man begränsar åren för publikation då träffarna resulterar i en 

mer aktuell forskning. Författarna till litteraturstudien vill påpeka en risk trots att de 

behärskar det engelska språket flytande. De inser att det finns svårigheter och risker till 

omedvetna missförstånd när det gäller att tolka innebörden av artiklarna. Förutom det 

anser författarna att det inte finns några andra tydliga brister. 
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Denna litteraturstudie har analyserats utifrån Polit och Beck (2017) och Aveyards 

(2014) rekommendationer. Författarna läste igenom artiklar, ett flertal gånger och 

därefter diskuterades dess innehåll samt bedömde artiklarnas styrkor och begränsningar. 

För att hitta teman eller nyckelord för olika studier använde de sig av färgkodning för 

att upptäcka de viktigaste och centrala temana i varje artikel. Aveyard (2014) menar 

vidare att man kan benämna de teman man finner i olika kategorier. Författarna 

färgkodade varje artikel utifrån deras tema. Detta ansåg de som en styrka då det ledde 

till en bra struktur som gav en mer övergriplig förståelse av de teman som man arbetade 

med.  

För att undvika partiskhet, BIAS, bestämde författarna innan att de inte skulle ta med 

sina egna värderingar eller tolkningar i arbetet. Arbetet innehåller inte fabrikation, 

falsifiering eller plagiat, vilket innebär att man inte har hittat på data eller manipulerat 

resultatet. De har inte heller tagit med någon annans material som sitt eget, utan att 

hänvisa till originalet (Polit & Beck 2017). 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

 

Detta arbete kan anses vara av stort värde för framtida utvecklingsarbeten inom hälso- 

och sjukvården, där man arbetar för att förbättra omvårdnaden för patienter som har 

diagnosen DMT2. I föreliggande litteraturstudie framkom att sjuksköterskan kan främja 

hälsa och motivera patienter till livsstilsförändringar genom information och utbildning 

både individuellt och i grupp. Det framkom att sjuksköterskan har ett ansvar att granska 

informationen som andra vårdgivare ger och stödja det i omvårdnaden. 

Grupputbildningen var ett bra sätt att få patienten mer involverad i diabetesdiagnosen 

och informationen ledde även till bättre egenvård som är en viktig del i omvårdnaden av 

sjukdomen. Förutom att sjuksköterskan och de andra gruppmedlemmarna uppmuntrade 

till god vård kan olika hjälpmedel såsom mätinstrument höja effekten till ökad fysisk 

aktivitet. Hur man utbildar och motiverar patienter är något som sjuksköterskan 

upplever sig brista i. Då omvårdnaden inom DMT2 kräver mycket stöd från 

sjuksköterskan borde det ingå mer träning inom Motiverande samtal i 

grundutbildningen och även regelbunden fortbildning för att göra sjuksköterskan mer 

kunnig till att motivera och informera patienterna med DMT2. 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 
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I studierna framkom att sjuksköterskan informerar, utbildar och försöker motivera 

patienterna som har diagnosen DMT2. Sjuksköterskan blev ofta tränad innan 

interventionen för att vara förberedd på att ge patienterna bra utbildning. Tidigare 

forskning visar att patienter inte alltid får tydlig information om sin diagnos och hur de 

ska hantera den. Diabetespatienten lär sig själv med tiden och genom kontakt med andra 

personer som har DMT2 och av anhöriga. Förslag på forskning skulle kunna vara att 

göra observationsstudier och undersöka hur möten där sjuksköterskan ger information 

till patienter som har blivit nydiagnostiserad med DMT2 ser ut. Detta skulle kunna 

utföras på hälsocentralen. Utifrån en sådan studie skulle man kunna se hur 

informationen ges, hur sjuksköterskan motiverar till nya livsstilsförändringar som 

bedöms nödvändiga föra att hantera DMT2. Forskningen skulle även upptäcka vilka 

brister som förekommer samt nöjdheten hos patienten för vidare utvecklingsarbeten.  

Författarna tycker att många artiklar beskriver effekten av de omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterskan utför i kvantitativa artiklar; där de visar resultat utifrån lab prover. 

Förslag till att göra kvalitativa studier där man beskriver på en djupare nivå, utifrån 

både patientens och sjuksköterskans perspektiv, effekten av omvårdnadsåtgärderna. 

Detta skulle man kunna göra genom en interventionsstudie där en grupp får utföra en 

omvårdnadsåtgärd och därefter med hjälp av intervjuteknik undersöka deras tankar och 

känslor. Detta skulle kunna utföras som ett utvecklingsprojekt med sjuksköterskor som 

möter DMT2 vid en hälsocentral. Det skulle enligt författarna belysa vilka effekter som 

omvårdnadsåtgärderna har på patienten, inte bara utifrån den fysiologiska aspekten, men 

också psykologiskt, då det är en viktig del i omvårdnaden av hela människan. Det skulle 

också kasta ett ljus på hur sjuksköterskan själv känner när det gäller kunskap, 

förberedelse och trygghet inför att utföra omvårdnadsåtgärder för patienter med DMT2. 

4.6 Slutsats   

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder är att främja eller bibehålla hälsa, förebygga 

ohälsa och stärka välbefinnandet. Dessutom skall sjuksköterskan stödja och granska den 

information som patienterna får. Genom att skapa en positiv relation och utbilda, 

informera och motivera patienterna både individuellt och i grupp leder det till bättre 

egenvård, medicinföljsamhet och högre diabeteskontroll hos patienten. Brister hos 

sjuksköterskan kan förbättras genom mer träning och fortbildning i rådgivning. Bättre 

rådgivningsteknik skulle förbättra motivationsarbetet som ingår i sjuksköterskans 

omvårdnad av DMT2.  
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Bilaga 3 

Tabell 5: Presentation av resultatgrundande artiklar  

 

Författare Titel Design och 

eventuellt ansats 

Undersökningsgrup

p 

Datainsamlingsme

tod  

Dataanalysmeto

d  

Andrews, R., 

Cooper, A., 

Montgomery, A., 

Norcross, A., 

Peters, T., Sharp, 

D., Jackson, N., 

Fitzsimons, K., 

Bright, J., Coulman, 

K., England, C., 

Gorton, J., 

McLenaghan, A., 

Paxton, E., Polet, 

A., Thompson, C. & 

Dayan, C. (2011) 

Diet or diet plus 

physical activity 

versus usual care in 

patients with newly 

diagnosed type 2 

diabetes: the Early 

ACTID randomised 

controlled trial 

 

Kvantitativ 

ansats. 

Multicentre, parallel-

grou, RCT design. 

Patienter som har 

blivit diagnostiserad 

med diabetes mellitus 

typ 2 de senaste 5-8 

månader och var 

äldre än 30 år innan 

diagnosen 

Mätning 

(blodtryck, 

blodsocker) 

Deskriptiv 

statistik 

Azami, G., Soh, K., 

Sazlina, S., 

Salmiah, M., 

Aazami, S., 

Mozafari, M. & 

Effect of a Nurse-

Led Diabetes Self-

Management 

Education Program 

on Glycosylated 

Hemoglobin among 

Adults with Type 2 

Kvantitativ ansats. 

Two- arm parallel- 

group, RCT design. 

Iranska vuxna 

i åldern ≥18 år, som 

diagnostiserades 

kliniskt med T2DM 

i minst 6 månader 

och hade den 

medicinska journalen 

Mätningar (HbA1c, 

HDL) intervjuer 

och frågeformulär  

Jämförande 

statistik. (SPSS 

software, Chi-

square and 

Fisher) 
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Taghinejad, H. 

(2018) 

Diabetes 

 

som visades 

HbA1c ≥ 8 % 

 

Esden, J.& Nichols, 

M. (2013) 

Patient-centered 

group diabetes care: 

a practice 

innovation.  

Kvantitativ ansats 

Explorativ 

Patienter med 

diabetes typ 2 

Intervjuer, skalor 

och frågeformulär  

Deskriptiv 

Statistik  

Farmer, A., 

Hardeman, W., 

Hughes, D., 

Prevost, A., Kim, 

Y., Craven, A., 

Oke, J., Boase, S., 

Selwood, M., 

Kellar, I., Graffy, J., 

Griffin, S., Sutton, 

S. & Kinmonth, A. 

(2012) 

An explanatory 

randomised 

controlled trial of a 

nurse-led, 

consultation-based 

intervention to 

support patients 

with adherence to 

taking glucose 

lowering 

medication for type 

2 diabetes 

 

Kvantitativ ansats. 

Parallell grupp, RCT 

design. 

Vuxna med diabetes 

typ 2. 

Frågeformulär 

Mätningar (HbA1c, 

blodtryck, mm ) 

 

Jämförande 

statistik 

Pham, L. & Ziegert, 

K. (2016) 

Ways of promoting 

health to patients 

with diabetes and 

chronic kidney 

disease from a 

nursing perspective 

Kvalitativ ansats. 

Deskriptiv kvalitativ 

design. 

Sjuksköterskor Individuell intervju  Innehållsanalys 
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in Vietnam: A 

phenomenographic 

study 

 

Price, C., Shandu, 

D., Dedicoat, M., 

Wilkinson, D. och 

Gill, G. (2011) 

Long-term 

glycaemic 

coutcome of 

structured nurse-led 

diabetes care in 

rural Africa 

Kvantitativ 

ansats. 

Single-centre, 

observational cohort 

study design. 

Diabetes patienter typ 

2 i Afrika 

Mätningar (BMI, 

HbA1c) 

Deskriptiv 

Statistik 

Verwey, R., van der 

Weegen, S., 

Spreeuwenberg, M., 

Tange, H., van der 

Weijden, T. & de 

Witte, L. (2016) 

Process evalutatin 

of psysical activity 

couselling with and 

without the use of 

mobile technology: 

A mixed methods 

study  

Kvantitativ och 

Kvalitativ ansats. 

Three-armedcluster, 

RCT. 

Sjuksköterskor och 

patienter som hade 

diabetes typ 2 eller 

KOL. Mellan 40 och 

70 år. 

Frågeformulär och 

intervjuer. 

Deskriptiv 

Statistik. 

Jämförande 

Statistik.  ( SPSS 

Version 22, 

Fisher's exact 

and Pearson Chi-

squared) 

Tema för den 

kvalitativa datan  

Wang, L., Wang, 

Q., Hong, Y., Ojo, 

O., Jiang, Q., Hou, 

Y., Huang, Y. & 

Wang, X. (2018).  

The effect of Low-

Carbohydrate Diet 

on Glycemic 

Control in Patients 

with Type 2 

Diabetes Mellitus 

Kvantitativ ansats. 

Single-blind, RCT 

studie design. 

 

Diabetes Typ 2 

patienter, över 18 år. 

 

Mätning (BMI) och 

matdagbok 

Jämförande 

Statistik (SPSS 

Version 18, 

Fisher's exact 

and Pearson Chi-

squared) 
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Welch, G., Allen, 

N., Zagarins, S., 

Stamp, K., Bursell, 

S. & Kedziora, R. 

(2011) 

Comprehensive 

Diabetes 

Magagement 

Program for poorly 

controlled hispanic 

Type 2 patients at 

community health 

center  

Kvantitativ ansats. 

Explorativ, RCT 

design 

 

Vuxna 

Latinamerikanska 

patienter med 

Diabetes typ 2 

Mätning 

(blodtryck, AC1), 

skalor och 

frågeformulär 

Jämförande 

statistik ( 

Statistical 

Analysis System 

version 9.1, 

Fisher's exact 

and Pearson Chi-

squared)  

Wu, S., Lee, M., 

Liang, S., Lu, Y., 

Wang, T. & Tung, 

H. (2011) 

 

Effectiveness of a 

self-efficacy 

program for persons 

with diabetes: A 

randomized 

controlled trial 

Kvantitativ 

ansats. 

RCT design. 

Typ 2 

Diabetespatienter  

Frågeformulär 

 

 

Deskriptiv 

statistik och 

jämförande 

statistik 
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Bilaga 4  

Tabell 6: Sammanfattning av resultatgrundande artiklar  

 

Författare Syfte  Resultat 

Andrews, R., Cooper, A., 

Montgomery, A., 

Norcross, A., Peters, T., 

Sharp, D., Jackson, N., 

Fitzsimons, K., Bright, J., 

Coulman, K., England, C., 

Gorton, J., McLenaghan, 

A., Paxton, E., Polet, A., 

Thompson, C. & Dayan, 

C. (2011). 

 

Undersöka effekterna av diet och 

fysisk aktivitet på blodtryck och 

glukoskoncentrationer i blodet. 

 

Resultat visar att gruppen som fick diet och diet plus 

fysisk aktivitet höjde den fysiska aktiviteten efter 

interventionen vid 6 och 12 månader, även 

minskning av kroppsvikt, midjeomfång, bättre HDL 

och triglycerider och lägre 

blodsockerkoncentrationen i jämförelse med 

kontrollgruppen.  

Azami, G., Soh, K., 

Sazlina, S., Salmiah, M., 

Aazami, S., Mozafari, M. 

& Taghinejad, H. (2018). 

Att undersöka effektiviteten av ett 

sjuksköterskelett självhjälpsprogram 

för patienten med 

långtidsblodsocker, HbA1. 

De patienter som testades fick signifikant bättre 

resultat vid mätning av HbA1c, blodtryck, 

kroppsvikt. De fanns även en signifikant bättre 

egenvårdsförmåga.  
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Esden, J. & Nichols, M. 

(2013) 

Att undersöka effektiviteten av 

gruppbehandling för patienten med 

diabetes typ 2. Med en 

patientcentrerad metod. 

Att det är framgångsrikt att ha gruppträffar då det 

ger patienten kunskap om sin sjukdom för att bättre 

kunna hjälpa sig själv, ökad förmåga till egenvård.  

Farmer, A., Hardeman, 

W., Hughes, D., Prevost, 

A., Kim, Y., Craven, A., 

Oke, J., Boase, S., 

Selwood, M., Kellar, I., 

Graffy, J., Griffin, S., 

Sutton, S. & Kinmonth, 

A. (2012) 

Utvärderade effektiviteten av ett 

utbildningsgprogram som leddes av 

sjuksköterskor när det gäller 

medicinföljsamhet hos patienter med 

typ 2 diabetes.  

Utbildningsprogrammet resulterade i att 

medicinföljsamheten förbättrades jämfört med 

kontrollgruppen.  

Pham, L. & Ziegert, K. 

(2016) 

Syftet med denna studie var att 

beskriva sjuksköterskors 

uppfattningar om hur hälsa främjas, 

med speciellt fokus på fysisk 

aktivitet, för patienter med typ 2-

diabetes (T2DM) och/eller 

slutstadiet njursjukdom (ESRD). 

 

Sjuksköterskor beskrev att genom att göra 

patienterna delaktiga och skapa positiva relationer 

gjorde det att hälsa uppstod. Det var också 

framgångsrikt att utbilda både patienter och anhöriga 

om sjukdomen och uppmuntra till hälsofrämjande 

aktiviteter såsom fysisk aktivitet.  

Slutsats: 4st kategorier: “Hälsa främjades genom att 

skapa en positiv relation”, “hälsa främjades genom 

att stödja patienter att delta i deras sociala 

sammanhang”,“hälsa främjades genom att ge 

utbildning till patienter och släktingar” och “ hälsa 
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främjades genom att ge stöd till att blir mer fysiskt 

aktiv”. 

 

Price, C., Shandu, D., 

Dedicoat, M., Wilkinson, 

D. och Gill, G. (2011) 

Se om ett strukturerat 

utbildningsprogram i grupp påverkar 

långtidsblodsockret hos patienten, 

det glykemiska resultatet på lång 

sikt. ( 4 år) 

Att det är ett framgångsrikt med denna utbildning i 

grupp samt regelbunden medicinering och möte med 

sjuksköterska regelbunden, Behandlingen ledde till 

förbättrat långtidssocker, HbA1C. 

Verwey, R., van der 

Weegen, S., 

Spreeuwenberg, M., 

Tange, H., van der 

Weijden, T. & de Witte, 

L. (2016) 

Syftet är att undersöka och utvärdera 

en accelerometer vid fysisk aktivitet; 

hur processen nås fram till 

patienterna, hur det implementeras 

och hur nöjda patienterna känner sig 

utifrån ett rådgivningsprotokoll som 

används.  

 

Utförandet av Self-Management Support 

Programmet var tillräckligt; hos 83 % (grupp 1: n = 

52, grupp2: n = 57) av patienterna genomfördes 

antalet och planering av konsultationerna avsedda. 

Åttioåtta procent (n = 50) av patienterna i grupp 1 

använde verktyget till slutet av 

interventionsperioden. Tekniska problem uppstod 

hos 58 % (n = 33). Deltagare från grupp 1 var 

signifikant mer positiva: patienter: x2 (2, N = 113) = 

11,17, p = 0,004, och sjuksköterskor: x2 (2, N = 19) 

= 6,37, p = 0,040. Användningen av verktyget ledde 

till ökad medvetenhet om betydelsen av fysisk 

aktivitet, mer disciplin i att utföra det och mer 

njutning. 
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Wang, L., Wang, Q., 

Hong, Y., Ojo, O., Jiang, 

Q., Hou, Y., Huang, Y. & 

Wang, X. (2018).  

Att undersöka om lågkolhydratkost, 

LCD sänker blodsockret på kinesisk 

a-diabetes typ 2 patienter? 

Jämfört med LFD-gruppen var det en större 

minskning av HbA1c-nivån i LCD-gruppen (−0,63 

% mot −0,31 %, p <0,05). Doserna av insulin och 

faste blodglukoser (FBG) under den tredje månaden 

var lägre än vid baslinjen i båda grupperna. Jämfört 

med basvärden reducerades kroppsmassaindex 

(BMI) och totalt kolesterol (TC) i LCD-gruppen 

betydligt under den tredje månaden (p <0,05); Det 

fanns dock inga statistiskt signifikanta skillnader i 

LFD-gruppen 

 

Welch, G., Allen, N., 

Zagarins, S., Stamp, K., 

Bursell, S. & Kedziora, R. 

(2011). 

Utvärderar den kliniska 

användbarheten hos ett 

behandlingsprogram, som leds av 

sjuksköterskor, på latinamerikanska 

patienter med okontrollerad diabetes 

typ 2. 

De som deltog i behandlingsprogrammet som leddes 

av sjuksköterskor hade större framgång när det 

gällde HbA1c, lägre stress och bättre blodtryck.  

Wu, S., Lee, M., Liang, 

S., Lu, Y., Wang, T. & 

Tung, H. (2011) 

Att undersöka vilken effekt har ett 

utbildningsprogram för personer 

med Diabetes typ 2. 

Att de som fick självhjälpsprogram fick högre poäng 

inom sin förmåga att hantera sjukdomen, högre 

förväntningar och bättre på att utföra egenvård samt 

att dessa personer också uppsökte sjukvården mindre 

jämfört med kontrollgruppen.  

 


