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Sammanfattning 

Bakgrund Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ökar i världen och drabbar allt yngre 

personer. Det finns mycket som patienterna själva kan göra för att påverka sjukdomen i form av 

egenvård till exempel fysisk aktivitet. Syfte Syftet var att beskriva effekten av fysisk aktivitet för 

vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2. Metod Detta var en litteraturstudie där 11 

originalartiklar med kvantitativ ansats granskades och analyserades. Huvudresultat Fysisk 

aktivitet förbättrade både kroppsliga funktioner, biomedicinska markörer samt livskvaliteten hos 

patienterna. Resultaten påverkades av träningsform och intensitet av fysisk aktivitet de utövade. 

Blodsockersänkande läkemedel hämmade de goda resultaten av den fysiska aktiviteten. Slutsats 

Fysisk aktivitet var en effektiv behandlingsform där de mest gynnsamma resultaten visade sig. 

Effekten berodde på träningsform, intensitet och patientens följsamhet. Sjuksköterskans kan ha 

en betydelsefull roll när det kom till att motivera, informera och stötta patienter mot en 

hälsosammare livsstil.  
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Abstract 

Background Diabetes mellitus type 2 is a condition that is increasing in the world and targets the 

youth. There is much that the patients can do themselves to influence the disease in form of self-

care, for example through physical activity. Aim The aim was to describe the effect of physical 

activity on adult patients with type 2 diabetes mellitus. Method This was a literature study in 

which 11 original articles with a quantitative approach had been reviewed and analyzed. Results 

Physical activity improved both bodily functions, biomedical markers and patients’ quality of 

life. The results were influenced by the type of exercise and intensity of physical activity they 

practiced. Hypoglycemic drug inhibited the good results of physical activity. Conclusion 

Physical activity was a effective form of treatment where the most favorable results were shown. 

The effect depended on the form of exercise, intensity and the patients’ compliance. As a nurse it 

can be important to motivate, inform and support the patients towards a healthier lifestyle.  
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Introduktion 
Bakgrund 
I Sverige har folkhälsan blivit bättre sedan lång tid tillbaka och medellivslängden har ökat hos 

både män och kvinnor. I vården idag finns det främst tre sjukdomsgrupper som står för det 

främsta vårdbehovet i Sverige. Till den ena gruppen hör patienter med livslånga kroniska 

sjukdomar som till exempel diabetes. Det som utmärker patienter i denna grupp är att det är 

vanligt att de är multisjuka och rör sig mellan flera olika delar i vårdkedjan. De två andra 

grupperna är patienter med långvarig sjukdom som till exempel cancer eller hiv/aids samt 

gruppen med äldre patienter som med åren får ett ökat behov av omsorg och vård (Eriksson & 

Majanen 2012). I Europa är cirka 60 miljoner människor diagnostiserade med diabetes, 10,3 

procent är män och 9,6 procent är kvinnor. Högt blodsocker är anledningen till att 3.4 miljoner 

människor avlider varje år och hälften av de avlidna är under 70 år. Av dödsfallen sker 80 

procent i låg och medelinkomstländer. Världshälsoorganisationen befarar att mortaliteten 

kommer att fördubblas i hela världen mellan år 2005 och 2030 (WHO 2011). 

 

Diabetes Mellitus 
Det finns två vanliga typer av diabetes, typ 1 och typ 2. Gemensamt för båda typerna av diabetes 

är att kroppen har svårigheter att få in socker i cellen som behövs för energi till kroppens 

funktioner (Pellmer, Wramner & Wramner 2012). För att cellen ska kunna ta upp sockret som 

kommer via maten behövs hormonet insulin som kroppen själv producerar. Vid diabetes typ 1 

produceras för liten mängd insulin vilket leder till försämrat upptag av socker till cellerna. Vid 

diabetes typ 2 har kroppens celler blivit mindre känsliga mot insulin på grund av för högt 

sockervärde i blodet och kräver allt större mängd insulin. Med tiden försämras bukspottkörtelns 

produktion av insulin (Ericson & Ericson 2012).  

 

Diabetes Mellitus typ 2  
Ungefär 80 procent av all diabetes är diabetes typ 2 vilket gör den till den vanligaste formen av 

diabetes. Sjukdomen har under lång tid berott på ökad ålder men börjar nu debutera i allt yngre 

åldrar och ökar parallellt med att fetma och övervikt ökar bland världens befolkning (Ericson & 

Ericson 2012). Diabetes typ 2 är till viss del ärftligt och risken ökar med stigande ålder, rökning, 

fysisk inaktivitet samt en ohälsosam kost (Pellmer, Wramner & Wramner 2012; Carrillo, 

Aparcana, Mejia, Barengo & Bernabe 2019). Prevalensen av diabetes typ 2 har ökat från 5,8 

procent till 6,8 procent i Sverige under tidsperioden 2007 till 2013. Ökningen omfattar alla åldrar 

men var mest uttalad hos personer över 65 år där 12,8 procent av kvinnorna och 18,8 procent av 
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männen i Sverige fick diagnosen diabetes typ 2 år 2013. Sjukdomen förväntas öka bland 

befolkningen till 10,4 procent i Sverige år 2050 (Andersson, Ahlbom & Carlsson 2015). 

 

Komplikationer 
Diabetes kan leda till olika komplikationer vid fall där sjukdomen är obehandlad eller otillräckligt 

behandlad. Hyperglykemi är en komplikation som innebär att brist på insulin ger hög 

blodsockernivå. Bristen på insulin gör att cellerna som är beroende av blodsocker förbränner fett 

istället. Vid denna fettförbränning bildas ketonkroppar. Detta kan leda till ett allvarligt 

hyperglykemiskt tillstånd som kallas ketoacidos vilket kan vara livshotande (Ericson & Ericson 

2012). För hög blodsockernivå i kroppen kan även leda till komplikationer i hjärta, ögon, lever, 

njurar och blodkärl. Risken att drabbas av stroke ökar för varje år och diabetespatienter löper 34 

procent större risk att drabbas av stroke jämfört med personer som inte har diabetes (Amelia & 

Harahap 2019).  

 

Hälsa och livskvalitet 

Livsstilsfaktorer, sociala och ekonomiska faktorer samt den fysiska miljön är fyra huvudgrupper 

som påverkar hälsan enligt Världshälsoorganisationen (WHO 2011). Beroende på vilken livsstil 

en person har kan hälsan både påverkas positivt och negativt. Livsstilen är en faktor som de flesta 

kan påverka. Viktiga faktorer som spelar roll i livsstilen är bland annat kost och fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskan kan genom sitt arbete främja patienters hälsa genom att förmedla fördjupad 

kunskap inom ämnet (Ringsberg 2014). Begreppet hälsa står i relation till begreppet livskvalitet. 

Livskvaliteten blir sämre med en Diabetes typ 2 diagnos och det påverkar hälsan. Dagliga 

aktiviteter, kroppslig funktion och generell hälsa är de viktigaste faktorerna för att patienter med 

diabetes typ 2 ska skatta hög livskvalitet och känna god hälsa (Ghanbari, Parsa Yekta, Atrkar 

Roushan & Lakeh 2005). En studie av Park, Park, Quinn och Fritschi (2015) visade att 

blodsockerkontrollen hos personer med diabetes typ 2 spelade en stor roll när det gäller hälsan 

och framförallt på prediktorerna för extrem trötthet (fatigue). Förhöjda HbA1c-nivåer, antalet 

diabetessymtom och svårighetsgraden av sjukdomen hade kopplingar till känslan av fatigue hos 

dessa personer.   

 

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet kan enkelt förklaras som en kroppsrörelse som har en högre energiförbrukning 

jämfört med när vi är i vila (FYSS 2017). När människan skapades så fanns det ett behov av att 

röra på sig för att kunna samla ihop den födan som behövdes för att ge energi och näring. Den 

livsstilen som människan har idag skiljer sig från den livsstilen som människan hade för flera 
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tusen år sedan. Maten kan numera enkelt köpas i affären, förflyttning mellan olika platser sker i 

många fall med hjälp av bil och många har ett stillasittande arbete. Den fysiska vardagsmotionen 

har minskats och de som har intresse tränar med hög intensitet på till exempel gym några gånger i 

veckan (Ringsberg 2014). Enligt Rydholm Hedman (2014) har behovet av fysisk aktivitet inte 

minskat trots att vi rör på oss mindre och rörelse har många fördelar för människan. 

Rekommendationen av fysisk aktivitet för vuxna människor är 150 minuter med aktivitet av 

måttlig intensitet per vecka (FYSS 2017). Fysisk aktivitet kan förebygga frakturer, fallolyckor, 

nedsatt rörlighet och förebygga sjukdom. Som ett steg för att öka vardagsmotionen kan 

legitimerad sjukvårdspersonal ordinera fysisk aktivitet på recept som en form av egenvård 

(Rydholm Hedman 2014).    

 

Egenvård och sjuksköterskans roll 

Medicinering är effektiv behandling vid diabetes typ 2 men det finns mycket som patienterna 

själva kan göra i form av egenvård för att minska användningen eller helt sluta med läkemedel. 

Gabre, Wireklint Sundström och Olausson (2018) studie visar att patienter med diabetes typ 2 

kan uppleva att egenvård innebär att befinna sig i mitten av ett gammalt ohälsosamt beteende och 

ett nytt friskare liv vilket väcker ångest och hopplöshet men även känslor av hopp. Patienter kan 

uppleva att egenvård är en kamp för respekt. Det kan även uppstå fördomar under omställningen 

och påverka patientens autonomi vilket kan leda till rädsla och likgiltighet och ifrågasättande av 

sin egen identitet.  

För att utbildning ska generera till god följsamhet krävs det att personerna själva känner att de har 

en god hälsa (Laursen, Christensen, Christensen & Frølich 2018). Genom att sjuksköterskan ger 

egenvårdsråd som att förändra kosten, öka sin fysiska aktivitet, gå ner i vikt samt sluta röka går 

det att minska riskerna för att följdsjukdomar ska uppstå (Pellmer, Wramner & Wramner 2012). 

En studie av Shiau, So, Derek, Dent, Robert (2018) visade en signifikant viktminskning hos 

deltagarna genom förändrade kostvanor. Även deltagarnas HbA1c (glykosylerat hemoglobin) 

hade påverkats positivt av kostförändringarna som skedde under sex månader. Detta resulterade i 

att deltagarna kunde minska eller helt avsluta sin medicinering under studiens gång och därmed 

så minskade vikten ytterligare.  

Sjuksköterskans arbete består bland annat av att identifiera patienternas hälsorisker och därmed 

aktivt förebygga dessa. Genom att bedöma vilka resurser och förmågor till egenvård som 

patienterna har ska sjuksköterskan motivera dessa till förändringar i levnadsvanorna för att främja 

hälsa och vid behov stödja och undervisa patienterna (Willman 2014). Genom att motivera 

patienter med diabetes typ 2 till egenvård och underlätta sjukdomen för dessa förbättrar det deras 
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hälsotillstånd samt hälsoresultat på längre sikt (Golnaz et al 2018). Forskning visar att patienter 

med diabetes typ 2 som utbildas av sjuksköterskor regelbundet om sjukdomen och hur de själva 

kan påverka den genom kostförändring får en känsla av ökad kunskap om diabetes. De kände 

även ett ökat personligt ansvar och ville bibehålla förändringarna under tid då detta förbättrade 

deras hantering av sjukdomen (Whitehead et al. 2017). 

 

Egenvårdsteori  

Dorothea Orems egenvårdsteori har tagits fram för att beskriva egenvård hos personer och hur 

sjuksköterskan kan hjälpa patienter att bibehålla möjligheten till egenvård. I situationer där 

patienterna själva inte kan ge sig den egenvård som är nödvändig på grund av deras hälsotillstånd 

ska sjuksköterskorna finnas som stöd och hjälpa patienterna så att de kan utföra de dagliga 

aktiviteterna så bra som möjligt själv. Hur stort behovet är av egenvård beror bland annat på 

ålder, kön, sociokulturella faktorer samt hälsotillståndet (Berbiglia & Banfield 2014). Alligood 

(2014) beskriver att den centrala tanken i Dorothea Orems egenvårdsteori är att möta personer 

med handlingsbegränsningar som är kopplade till deras hälsa. Det kan vara begränsningar som 

gör att de är oförmögna att känna till hur deras hälsotillstånd kan förbättras genom egenvård. 

Egenvård beskrivs vidare av Alligood (2014) som en handling som individen utför sig själv för 

att bibehålla hälsa, välbefinnande och liv. Egenvård är förknippat med utveckling, hälsotillstånd 

och tillväxt. När individen själv saknar förmåga att utföra egenvård på grund av sitt hälsotillstånd 

eller andra orsaker så måste någon annan möta deras behov och hjälpa dem. Egenvård är tillstånd 

där handlingsförmågan som individen besitter är densamma som individens krav på vård. När en 

individ besitter begränsningar i egenvården finns det flera olika metoder för att kunna förstå och 

hjälpa individen i dess patientroll. När en patient är i behov av assistans och hjälp är det 

sjuksköterskans roll att möta dessa behov och se vilka krav på stöd som denne kan bidra med. 

Dorothea Orems egenvårdsteori beskriver vad en person behöver och vilken handling som ska 

utföras för att möta detta behov. Orems teori ger tillsammans med vårdvetenskap en grund att stå 

på och tillsammans med vårdutbildningar kommer sjuksköterskan att få den kunskap som behövs 

för att kunna identifiera en patients behov och möta dessa på rätt sätt.   

 

Problemformulering  

Diabetes typ 2 ökar i Sverige och världen. Sjukdomen går ner i åldrarna så att allt yngre personer 

insjuknar och den största anledningen tros vara övervikt och inaktivitet. Sjukdomen kan 

behandlas med läkemedel men det finns mycket som patienter med diabetes mellitus typ 2 kan 

göra själva för att påverka sjukdomen positivt i form av egenvård. Fysisk aktivitet skulle kunna 
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vara en viktig behandlingsmetod för att ge goda effekter på sjukdomen och därför är det viktigt 

att undersöka och förstå hur fysisk aktivitet påverkar kroppen. Genom utbildning och stöttning av 

en engagerad sjuksköterska kan patienter motiveras till förändringar av levnadsvanor för att 

främja hälsa. I rollen som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om sjukdomen och 

behandlingar för att motivera patienterna till god egenvård till exempel i form av fysisk aktivitet. 

Genom att ta del av vad som framkommit i studier om vilken effekt fysisk aktivitet har på 

kroppsliga funktioner, medicinska biomarkörer och livskvaliteten kan sjuksköterskan få ökad 

kunskap och därmed ge god omvårdnad.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva effekten av fysisk aktivitet för vuxna patienter med diabetes mellitus typ 

2.  

 

Frågeställning 

Vilken betydelse har fysisk aktivitet för vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2? 

 

Metod 

Design 

Designen på denna studie var en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

 

Sökstrategier   

Sökningar gjordes i databaserna Medline via PubMed samt CINAHL (Tabell 1). PubMed är en 

databas där artiklar kan sökas inom medicin, omvårdnad och hälsa som är publicerad på 

databasen MEDLINE (Polit & Beck 2012). I PubMed gjordes sökningarna med hjälp av Medical 

subject headings (MeSH) termer som Medline använder som ett kontrollerat lexikon (Polit & 

Beck 2012). MeSH- termen “Diabetes type 2” användes för att syftet skulle kunna besvaras. 

Begreppet “impact” var varken en MeSH-term eller CINAHL heading, därför utfördes ett flertal 

sökningar på synonymer till begreppet “impact” via “Svensk MESH”. Detta då det inte fanns ett 

bättre begrepp än “impact” som kunde hjälpa författarna till föreliggande studie att hitta artiklar 

som svarar på syftet. Begreppet “physical activity” och “impact” valdes för att se den fysiska 

aktivitetens påverkan på patienter med Diabetes typ 2. 

CINAHL är en elektronisk databas som innehåller artiklar, böcker, avhandlingar och journaler 

inom omvårdnad och hälsa (Polit & Beck 2012). I CINAHL användes ord via CINAHL headings, 

som används för att hitta studier som är kodade till ett speciellt ämne i rubriken, samt booleanska 
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operatorer AND, OR och NOT som hjälper till att expandera eller begränsa sökningen (Polit & 

Beck 2012). Begränsningarna som har använts var att artiklarna skulle vara på engelska, skulle 

finnas med full text, vara peer reviewed, clinical trial, handla om människor och inte vara 

publicerade innan 20150101. På CINAHL begränsades sökdatumet ytterligare till att enbart ta 

med artiklar som var publicerade mellan 20170101 och 20191231 för att få de mest aktuella 

sökträffarna. 

Sökord som har använts är: diabetes type 2, diabetes mellitus type 2, physical activity, impact, 

exercise och effect. 

 

Tabell 1. Sökningar i databaser 

Databas Begränsningar, sökdatum Söktermer Antal 
träffar 

Valda artiklar 
 

Medline via 
Pubmed 

Clinical trial, full text, from 
20150101 to 20201231, humans. 
Sökdatum: 20200323 

Physical activity (MeSH) 
AND Diabetes mellitus type 2 
(MeSH) AND Impact  

118 4 
 

Cinahl Linked full text, peer review, from 
20170101 to 20191231, English 
Sökdatum: 20200323 

diabetes type 2 or diabetes 
mellitus type 2 (heading) 
AND impact or effect AND 
physical activity (heading) or 
exercise NOT review 

 263 6 

Medline 
via 
PubMed 

Linked full text, from 20150101 
to 20200131 
Sökdatum: 20200323 

Physical activity AND 
diabetes mellitus type 2 
(MeSH) AND impact  

465 1 

       846 Totalt: 11 

 

Urvalskriterier 
Inklusionskriterier för de artiklar som har sökts var först och främst att de skulle vara 

originalstudier. Artiklarna skulle vara relevanta och svara på syfte och frågeställning till 

föreliggande studie. För att artiklarna skulle bedömas relevanta och inkluderas så skulle de 

primärt handla om vuxna personer som redan har fått diagnosen diabetes typ 2. Både män och 

kvinnor över 18 år har inkluderats. Författarna till föreliggande studie valde att fokusera på 

personer som bor och lever i västvärlden på grund av relevansen till det blivande yrket som 

sjuksköterska i Sverige. Artiklarna skulle även vara godkända av en etisk kommitté och innehålla 

information om att deltagarna gett samtycke till att medverka i studien. 

Exklusionskriterier var studier som inte svarade på syftet till föreliggande studie, studier som har 

syftet att förebygga ej uppkommen diabetes typ 2 och artiklar som är gjorda och utförda i länder 

utanför västvärlden. Artiklar valdes även bort om de var litteraturstudier då det inte var relevant 

för den här studien. Artiklar som var äldre än 5 år eller innefattar personer under 18 år har 
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exkluderats. Artiklar som inte har svarat på syftet samt dubbletter har även de exkluderats. Dessa 

urvalskriterier påverkar både artiklarna som hittats och föreliggande studies resultat (Polit & 

Beck 2012).   

 

Urvalsprocess 
Sökningarna som gjordes på databaserna PubMed och Cinahl resulterade i att 846 artiklar 

identifierades (Figur 1). Antalet dubbletter som identifierades och exkluderades var 181 stycken, 

då återstod det 665 artiklar som författarna till föreliggande studie läste titeln och 

sammanfattningen på. Totalt valdes 622 artiklar bort på grund av att de inte svarade på syftet till 

föreliggande studie. Därmed bedöms 43 artiklar vara möjliga. Av de återstående 43 utvalda 

artiklarna har samtliga artiklar en kvantitativ ansats. Artiklarna granskades utifrån en relevans 

(bilaga I) och kvalitetsmall (bilaga II) vilket underlättade att exkludera ytterligare 32 artiklar som 

inte svarade på syftet och frågeställningen. Efter relevans och kvalitetsgranskningen återstod det 

11 artiklar. Samtliga artiklar som används i resultatet har en kvantitativ ansats vilket var mer 

relevant då föreliggande studie undersökt vilken effekt fysisk aktivitet hade på människor med 

diabetes typ 2 (Polit & Beck 2012). 
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Identifierade Studier identifierade efter databassökning 
(n = 846) 

Dubbletter exkluderade 
(n = 181) 

Artiklar som inte svarade på 
syftet 

(n =32) 

Antal bedömda studier på titel 
och abstractnivå 

(n =665) 

Antal inkluderade studier 
(n = 11) Inkluderade 

Möjliga 

Studier exkluderade 
(n = 622) 

Artiklar granskade med relevans 
och kvalitetsmall (bilaga 3) 

(n = 43) 
 

Bedömda 

Studier efter att duplikat exkluderades 
(n = 665) 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen  
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Dataanalys 

De artiklar som av båda författarna har bedömts som relevanta utifrån syfte och frågeställningar 

till föreliggande studie har diskuterats och granskats ingående gällande deras resultat (Polit & 

Beck 2017). Resultaten sammanställdes sedan i bilaga IV. När resultatet sammanställts var det 

möjligt att dela in dessa i olika teman (Aveyard 2014). Därefter har resultatet delats upp i tre 

huvudteman som baserades på vilken effekt den fysiska aktiviteten hade på deltagarnas 

kroppsliga funktioner, medicinska biomarkörer och livskvalitet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna till föreliggande studie har strävat efter att vara objektiva, alla resultat från de 

empiriska studierna har redovisats. Arbetet var helt neutralt och har redovisat endast 

evidensbaserade fakta. Artiklar som involverar barn har valts bort då barn kan vara en känslig 

grupp att studera (Sandman & Kjellström 2013). Författarna till föreliggande litteraturstudie har 

valt ut studier som visar på god etisk kvalitet genom att studierna har blivit godkända av en etisk 

kommitté samt att deltagarna har fått tydlig information om vad det innebär att delta i studien och 

har gett sitt samtycke (Olsson och Sörensen 2011; SFS 2003:460). När forskning utförs är det 

viktigt att tänka på forskningsetik och forskaretik och att det ska genomsyra arbetet genom hela 

dess gång. Under föreliggande studie har författarna tagit hänsyn till forskaretiken för att göra ett 

arbete som är etiskt god genom att undvika att plagiera, förfalska och fabricera. Att plagiera 

innebär att ta någon annans ord, idéer eller resultat och få det att se ut som att det är ens eget utan 

att ge erkännande till upphovsmannen. Att förfalska innebär att förvränga tolkningen genom att 

bortse från data eller välja ut data för att få ett resultat som stödjer forskarens hypotes eller teori. 

När ett arbete fabriceras så har forskaren hittat på siffror eller data som inte finns. Genom att 

noga referera med en tillämplig teknik så att källan tydligt anges, att ta med all data som är 

relevant för studien och inte hitta på data som inte finns så kan arbetet få en god etisk kvalitet 

(Sandman & Kjellström 2013).  

 

Resultat 
Litteraturstudien inkluderade elva kvantitativa artiklar som är utförda i västvärlden vilka visar 

effekten som fysisk aktivitet har för vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2. Artiklarna 

presenteras översiktligt i tabellerna i bilaga III samt IV. Litteraturstudiens frågeställning gäller 

effekterna som fysisk aktivitet har på vuxna personer med diabetes typ 2. För att svara på detta 

har artiklarnas resultat sammanställts i tre huvudteman; kroppsliga funktioner, medicinska 

biomarkörer och livskvalitet. Artiklarnas resultat delades sedan in i subteman som besvarar vad 
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de har mätt. Dessa subteman är blodtryck, blodkärl, midjemått, BMI, kroppsvikt, HbA1c, 

blodsocker, blodfetter samt livskvalitet (Tabell 2).  

Tabell 2. Presentation av huvudtema och subtema 

Huvudtema Subtema 

Kroppsliga funktioner Blodtryck, midjemått (cm), kroppsvikt 
(kg), blodkärl och BMI 

Medicinska biomarkörer HbA1c%, blodsocker och blodfetter 

Livskvalitet Inget subtema 

 

En översiktlig sammanställning har gjorts i tabell 3 där artiklarnas redovisade resultat visar vilka 

av dessa subtema respektive studie har fokuserat på (Tabell 3). 

Tabell 3. Översikt av artiklarnas beskrivning av effekter på kroppsliga funktioner, 
biomedicinska markörer och livskvalitet 

Artiklarnas 
redovisade resultat 
i olika kategorier: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Blodtryck x x x x    x x x  

Blodkärl x       x    

Midjemått  x x x  x   x x  

BMI   x x x     x x  

Kroppsvikt   x x  x   x x  

HbA1c  x  x  x     x 

Blodsocker  x x      x   

Blodfetter  x  x  x x  x x  

Livskvalitet     x       

*Numrering är kopplat till nummer i artikelmatriserna, se bilaga III.  
 
Effekten av fysisk aktivitet på patientens kroppsliga funktioner 

 

Blodtryck  

Baptista, Machado-Rodrigues och Martins (2018) jämförde effekten av träning hos olika grupper 

som delades in efter (i) träning (ii) intag av ordinerad tablett blodsockersänkande läkemedel (iii) 

träning i kombination med ordination av blodsockersänkande läkemedel. Den studien visade en 
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tydlig minskning av blodtrycket i träningsgruppen. Gruppen som ordinerats blodsockersänkande 

läkemedel hade en höjning av både det systoliska och det diastoliska blodtrycket. Den 

kombinerade gruppen hade en ökning av det systoliska blodtrycket och en minskning av det 

diastoliska. Det framkom att träning i kombination med teoretisk och praktisk rådgivning om 

fysisk motion av utbildad personal statistisk signifikant minskar blodtrycket (Balducci et al. 

2017; Alonso-Domínguez et al. 2019b). I studierna av Alonso-Domínguez et al. (2019b) samt 

Magalhães et al. (2019) minskade även blodtrycket i kontrollgrupperna medan det i studien av 

Balducci et al. (2017) visade att det systoliska blodtrycket ökade medan det diastoliska 

blodtrycket minskade i kontrollgruppen. Träning kunde medföra en statistisk signifikant 

minskning på blodtrycket, detta gällde framförallt om individen har en god metabolisk kontroll 

men även vid måttlig och high-intensity interval training (HIIT) (Magalhães et al. 2019; Sbroma 

Tomaro et al. 2017). En studie av Støa et al. (2017) visade att effekten på blodtrycket var större 

vid måttlig intensiv träning jämfört med gruppen som utövade högintensiv träning.  

 

Midjemått (cm) 
Enligt Conners et al. (2019), Alonso-Domínguez et al. (2019b), Støa et al. (2017) och Balducci et 

al. (2017) framkom det en statistisk signifikant minskning av midjemåttet hos de grupper som 

utförde träning. Minskningen av midjemåttet skedde i samtliga interventionsgrupper oberoende 

på om träningen de utförde var promenader, undervattensträning på löpband eller träning med 

teoretisk och praktisk rådgivning. Samtliga kontrollgrupper visade ett ökat midjemått (Conners et 

al. 2019; Alonso-Domínguez et al. 2019b; Støa et al. 2017; Balducci et al. 2017). I en annan 

studie som utfördes av Baptista, Machado-Rodrigues och Martins (2018) där de jämförde 

resultaten mellan träning, blodsockersänkande läkemedel och kombinerad träning med 

blodsockersänkande läkemedel visade resultaten på att gruppen som intog blodsockersänkande 

läkemedel fick ett statistisk signifikant ökat midjemått. Gruppen som endast utförde träning i 

form av promenader hade den mest statistisk signifikanta minskningen av midjemåttet och 

gruppen som kombinerade ordination av blodsockersänkande läkemedel och träning visade en 

obetydlig minskning (Baptista, et al. 2018). Fysisk aktivitet i form av promenader minskade även 

midjemåttet statistisk signifikant i alla tre grupper oberoende av deltagarnas metaboliska kontroll 

i studien av Sbroma Tomaro et al. (2017). 
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Kroppsvikt (kg) 
I studien av Conners et al. (2019) visade resultatet att gruppen som tränade under vatten på ett 

löpband hade en statistisk signifikant minskning av kroppsvikten medan kontrollgruppen visade 

en liten ökning av kroppsvikten efter studiens avslut (Conners et al. 2019). I de båda studierna av 

Sbroma Tomaro et al. (2017) och Støa et al. (2017) visade resultaten en statistisk signifikant 

minskning av kroppsvikten i alla grupperna oavsett om de utövade fysisk aktivitet i form av 

promenader eller träning med måttlig eller hög intensitet. Den grupp som visade lägst minskning 

av kroppsvikten var deltagarna med otillräcklig metabolisk kontroll (Sbroma Tomaro et al. 2017). 

I en annan studie har både interventionsgruppen och kontrollgruppen resulterat i en minskning av 

kroppsvikten (Balducci et al. 2017). I studien av Baptista, Machado-Rodrigues och Martins 

(2018) visade resultaten att gruppen som enbart tränade fick en statistisk signifikant minskning av 

kroppsvikten medan gruppen som enbart behandlades med blodsockersänkande läkemedel 

snarare visade på en ökning av kroppsvikten. Gruppen som kombinerade träning och 

blodsockersänkande läkemedel visade en obetydlig minskning av kroppsvikten när studien var 

avslutad (Baptista et al. 2018). 

 

BMI 

I en studie av Baptista, Machado-Rodrigues & Martins (2018) visade resultaten att gruppen som 

enbart tränade fick en statistisk signifikant minskning av BMI, gruppen som kombinerade träning 

och blodsockersänkande läkemedel visade en obetydlig minskning av BMI medan gruppen som 

enbart behandlades med blodsockersänkande läkemedel snarare visade på en ökning av sitt BMI 

(Baptista et al. 2018). I studier som haft en interventionsgrupp och en kontrollgrupp har båda 

grupperna resulterat i en obetydlig minskning av BMI (Alonso-Domínguez et al. 2019b; Balducci 

et al. 2017). En mer betydande minskning visade deltagarna i Sbroma Tomaro et al. (2017) och 

Støa et al. (2017) studie då deltagarnas BMI visade en statistisk signifikant minskning oavsett om 

de promenerade eller tränade med måttlig eller hög intensitet. Dock fanns det ett undantag för de 

deltagare med otillräcklig metabolisk kontroll som promenerade, deras BMI visade en liten 

ökning (Sbroma Tomaro et al. 2017).  

 

Blodkärl 

I studien av Magalhães et al. (2019) visade resultaten att carotid to distal posterior tibial artery 

pulse wave velocity (CD PWV) hade en liten statistisk signifikant minskning i gruppen som 

tränade med måttlig intensitet medan i den högintensiva gruppen sågs en statistisk signifikant 
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minskning (Magalhães et al. 2019).  

Studien av Alonso-Domínguez et al. (2019a) visade att både det systoliska och det diastoliska 

arteriella blodtrycket hade minskat statistisk signifikant hos interventionsgruppen efter studien 

jämfört med när studien startade (Alonso-Domínguez et al. 2019a). 

 

Effekten av fysisk aktivitet på patientens medicinska biomarkörer 
 

HbA1c (%) 

I studierna av Conners et al. (2019) samt Vanroy et al. (2017) visade resultatet en statistisk 

signifikant minskning av HbA1c i interventionsgrupperna. Resultatet skiljer sig däremot mellan 

kontrollgrupperna i de båda studierna där kontrollgruppen i Conners et al. (2019) visade på en 

liten statistisk signifikant höjning av HbA1c medan kontrollgruppen i Vanroy et al. (2017) hade 

ett oförändrat resultat vid uppföljningen efter 6 månader. I Studien av Alonso-Domíngues et al. 

(2019b) sänktes HbA1c statistisk signifikant både för interventionsgruppen och kontrollgruppen. 

I studien av Baptista, Machado-Rodrigues och Martins (2018) jämförde de tre grupper med 

varandra där ena gruppen endast tränade, en grupp som ordinerats blodsockersänkande läkemedel 

och en kombinerad grupp där de tränade och samtidigt behandlades med blodsockersänkande 

läkemedel. Resultatet blev en liten höjning av HbA1c i den kombinerade gruppen medan de två 

andra grupperna visade en statistisk signifikant minskning av HbA1c efter studien avslutats 

(Baptista, Machado-Rodrigues och Martins 2018). 

Träning med hög intensitet gav bäst effekt på HbA1c och personer med otillräcklig metabolisk 

kontroll hade minskat mest i HbA1c i procent. Träning med måttlig intensitet gav en större 

minskning av HbA1c jämfört med träning med låg intensitet, HbA1c sjönk mest på kort tid när en 

personlig tränare var involverad. Vid uppföljning hade HbA1c stigit för en del deltagare. Träning 

gav bättre effekt på HbA1c jämfört med blodsockersänkande läkemedel. Kombinerat hade det 

ökat med 0.01 procent efter två år (Conners et al. 2019; Baptista, Machado-Rodrigues och 

Martins 2018; Alonso-Domínguez et al. 2019b)  

Blodsocker 

I studierna av Balducci et al. (2017) och Sbroma Tomaro et al. (2017) visade resultaten att 

deltagarna som hade en otillräcklig metabolisk kontroll och tränade intensivt kunde uppvisa en 

god effekt på blodsockret. Deltagarna med god metabolisk kontroll visade minst minskning av 

blodsockret av högintensiv träning. Blodsockret hade höjts i studien av Balducci et al. (2017) 

efter ett år på uppföljningsbesöket medan i studien av Sbroma Tomaro et al. (2017) hade 
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blodsockret sänkts efter 2 år vid deltagarnas uppföljningsbesök ( Balducci et al. 2017 ; Sbroma 

Tomaro et al. 2017). 

Alonso-Domínguez et al. (2019b) jämförde en interventionsgrupp som fick promenera 4 km en 

gång i veckan med en kontrollgrupp. Blodsockervärde togs innan studien, efter 3 månader och 1 

år. Kontrollgruppens blodsockervärde visade en statistisk signifikant höjning dels efter dessa 3 

månader men det fortsatte även visa en statistisk signifikant höjning ett år senare. 

Interventionsgruppen visade däremot en statistisk signifikant minskning under de första 3 

månaderna men hade sedan ökat till mätningen ett år senare (Alonso-Domínguez et al. 2019b). 

 

Blodfetter 

Träning i form av promenader och promenad under vatten visade en statistisk signifikant 

sänkning av blodfetter i interventionsgrupperna medan kontrollgruppen för undervattensträningen 

visade en statistisk signifikant ökning av dessa biomarkörer under samma tid. I kontrollgruppen 

för träningen i form av promenader visade resultaten en statistisk signifikant ökning av 

triglycerider och samtidigt en minskning av LDL (Conners et al. 2019; Alonso-Domíngues et al. 

2019b).  

I studien av Støa et al. (2017) mättes bland annat blodfetter hos två grupper, ena gruppen ägnade 

sig åt högintensiv träning och den andra måttligt intensiv. Mätningar utfördes vid start och efter 

12 veckor. Triglyceriderna minskade för båda grupperna efter 12 veckor, dock mest i den 

högintensiva gruppen där även HDL ökade mest. Störst minskning av LDL hade skett hos 

deltagare som tränade måttligt.  

Blodfettssänkande läkemedel i samband med träning fick störst sänkning av triglycerider i 

studien utförd av Hansen et al. (2018). Deltagarna delades in i tre grupper; en kontrollgrupp, en 

grupp som träningscyklade och behandlades med placebo samt en grupp som träningscyklade och 

behandlades med blodfettssänkande läkemedel. Mätning av deltagarnas triglycerider 

genomfördes innan träning och frukost samt efter träning och middag. Högst triglyceridhalt hade 

kontrollgruppen därefter träning och placebogruppen (Hansen et al. 2018). 

I en annan studie av Baptista, Machado-Rodrigues och Martins (2018) där grupperna var indelade 

efter träning, behandling med blodsockersänkande läkemedel och en kombinerad grupp visade 

resultaten att deltagarna i träningsgruppen hade ett oförändrat HDL vid mätningen efter två år 

men visade en statistisk signifikant minskning av LDL och triglycerider. Gruppen som 

behandlades med blodsockersänkande läkemedel visade en statistisk signifikant minskning av 

HDL och triglycerider medan de även visade en statistisk signifikant ökning av LDL. Den 
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kombinerade gruppen visade liksom träningsgruppen ett oförändrat HDL, en statistisk signifikant 

minskning av LDL och en ökning av triglycerider efter samma tidsperiod (Baptista et al. 2018). 

I en studie av Sbroma Tomaro et al. (2017) hade LDL minskat något vid mätningarna som skedde 

efter 3 månader respektive två år för personer med god metabolisk kontroll. LDL hade minskat 

ännu mer för de personer som hade måttlig metabolisk kontroll medan deltagarna med otillräcklig 

kontroll hade fått högre LDL värden efter 3 månader jämfört med värdena vid studiens start, detta 

minskade dock något vid mätningarna efter två år. När det gäller HDL visade resultaten att 

deltagarna med otillräcklig metabolisk kontroll hade den största ökningen. Deltagare med god 

metabolisk kontroll visade däremot en initial minskning av HDL vid mätningen efter tre månader 

som sedan hade ökat två år senare. HDL hade dock minskat för deltagarna med måttlig kontroll 

efter 3 månader respektive två år. Triglycerider hade minskat för samtliga deltagarna efter 3 

månader, störst minskning visade personer med god kontroll. Efter två år hade störst minskning 

av triglycerider skett hos deltagarna med god metabolisk kontroll samt deltagarna med 

otillräcklig kontroll men en liten ökning hos gruppen med måttlig kontroll ( Sbroma Tomaro et 

al. 2017). 

Effekten av fysisk aktivitet på patientens livskvalitet 

Baptista, Machado-Rodrigues och Martins (2017) jämförde den självskattade livskvaliteten 

mellan tre grupper med deltagare. En grupp konditionstränade tre gånger i veckan, en grupp 

behandlades endast med blodsockersänkande läkemedel och en grupp som kombinerade träning 

och behandling med blodsockersänkande läkemedel. Resultaten visade att det var minst skillnad i 

självskattningen av depression, fatigue, generella hälsan, vitalitet och den fysiska funktion när de 

jämförde grupperna som utförde träning och den kombinerade gruppen där träningsgruppen 

skattade sina resultat till det bättre. Som störst skillnad i självskattningen fann de mellan 

grupperna som tränade jämfört med gruppen som behandlades med blodsockersänkande 

läkemedel, detta gällde dock inte för skattningen av depression där den kombinerade gruppen 

visade störst minskning. Självskattningen av vitalitet och den fysiska funktionen var de två 

områdena där grupperna skiljde som mest och träning visade att även fatigue minskade som mest 

jämfört med de andra grupperna. Den kombinerade gruppen jämfört med gruppen som 

behandlades med blodsockersänkande läkemedel visade måttliga skillnader när det gällde 

livskvaliteten (Baptista et al. 2017).  
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Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet var att beskriva effekten av fysisk aktivitet för vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2. 

Fysisk aktivitet förbättrar både kroppsliga funktioner, biomedicinska markörer samt 

livskvaliteten hos patienterna. Resultaten påverkades av träningsform och intensiteten av fysisk 

aktivitet de utövade. Blodsockersänkande läkemedel hämmar de goda resultaten av den fysiska 

aktiviteten.  

 

Resultatdiskussion 

Resultaten i föreliggande studie visade att fysisk aktivitet hade en gynnsam effekt på patientens 

biomarkörer, kroppsliga funktioner och självskattad livskvalitet. Oberoende av intensitet och 

träningsform uppvisade deltagarna i samtliga interventionsgrupper förbättrade resultat på bland 

annat kroppsvikt, midjemått, blodsocker, HbA1c och livskvalitet.  

 

Effekter av fysisk aktivitet på kroppsliga funktioner och medicinska biomarkörer 

Resultatet i föreliggande studie visade att deltagarnas blodtryck påverkades olika både inom de 

olika träningsdisciplinerna men även inom interventions- och kontrollgrupperna. I en del fall var 

högintensiv träning mer effektivt när det gäller att sänka blodtrycket och i andra fall visade 

måttligt intensiv träning på en mer statistisk signifikant minskning av blodtrycket efter studien 

jämfört med studiens start (Balducci et al. 2017; Alonso-Domínguez et al. 2019b). Att ha en god 

metabolisk kontroll gav en mer statistisk signifikant minskning av blodtrycket jämfört med de 

personer som hade en otillräcklig metabolisk kontroll (Magalhães et al. 2019; Sbroma Tomaro et 

al. 2017). Det gick även att se att en låg till måttlig intensitet på träning gav en god effekt och 

tillika en statistisk signifikant minskning på blodtrycket och CD PWV (Magalhães et al. 2019). 

En studie av Masala et al. (2017) kunde visa ett resultat där blodtrycket var positivt associerat 

med fysisk aktivitet såsom cykling, fitness samt aktivitet inom arbetet. De såg främst ett positivt 

resultat på det diastoliska blodtrycket. En annan studie av Teh et al. (2015) såg ett positivt 

resultat på det systoliska blodtrycket hos deltagarna när de utförde träning med måttlig till hög 

intensitet.  

Fysisk aktivitet i form av träning i vatten gav goda resultat på deltagarnas midjemått, kroppsvikt, 

blodfetter och HbA1c procentuellt vilket visade att träningsformen var effektiv (Conners et al. 

2019). Detta styrks av Schuch et al. (2014) som kunde se att träning i vatten hade positiva 

effekter på fysiska funktioner till exempel syrekapaciteten samt muskelstyrkan i extremiteterna. 

Träningen visade även positiva effekter på deltagarnas livskvalitet (Schuch et al. 2014). 
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Några av de inkluderade studierna visade att extra stöd för patienter med diabetes typ 2 av 

utbildad personal vid utövande av fysisk aktivitet kunde minska både det systoliska blodtrycket 

och det diastoliska blodtrycket. Standardiserad vård för diabetespatienter kunde både öka och 

sänka blodtrycket.  

Studierna visade även goda resultat på HbA1c, blodfetter samt blodsocker när deltagarna tränade 

med hjälp av en personlig tränare. Dock hade vissa värden höjts för deltagarna efter ett respektive 

två år på uppföljningsbesöket. Kontrollgruppernas resultat efter de olika studierna skiljdes 

markant. Detta styrks av Gallé, Onofrio, Miele, Belfiore och Liguori (2018) då deras studie 

resulterade i statistisk signifikanta förbättringar gällande BMI, midjemått och HbA1c för 

deltagarna efter ett nio månader långt träningsprogram som leddes av en personlig tränare. Gallé 

Et al (2018) ansåg att träning som leddes av en personlig tränare var mer effektivt än träning utan 

personlig tränare vilket bekräftas av resultatet i föreliggande studie.  

Högintensiv träning minskade HbA1c och blodsockret mer jämfört med lågintensiv träning. 

Biomarkörerna HbA1c, blodfetter och blodsockret minskade mest för gruppen med otillräcklig 

metabolisk kontroll, både efter 3 månader och 2 år. HbA1c och blodsocker var de första 

biomarkörerna som visade resultat på kort sikt efter fysisk aktivitet. Blodfettssänkande läkemedel 

hade mest gynnsamma effekter på blodfetterna efter intag av mat i jämförelse med träning och 

placebo. Träning påverkade de biomedicinska markörerna positivt vilket även kunde ses i studien 

av Herbst et al. (2015). Studiens resultat visade att ökad mängd fysisk aktivitet var associerad 

med ett lägre HbA1c och ett högre HDL-kolesterol (Herbst et al. 2015).  

Midjemåttet minskade statistisk signifikant vid låg till måttlig intensitet jämfört med en högre 

intensitet som inte visade sig vara lika effektivt. Lägre intensitet på träning minskade 

midjeomfånget oavsett vilken träningsaktivitet deltagarna utförde. Under samma tidsperiod ökade 

midjemåttet statistisk signifikant hos kontrollgrupperna. Gruppen som enbart behandlades med 

blodsockersänkande läkemedel visade på ett ökat midjemått efter studiens avslut. Vid fysisk 

aktivitet minskade även patienternas BMI samt kroppsvikt statistisk signifikant till skillnad från 

patienter som enbart behandlas med blodsockersänkande läkemedel där BMI och kroppsvikten 

snarare ökade. Detta visade att träning hade god effekt på kroppsvikten (Conners et al. 2019; 

Alonso-Domínguez et al. 2019b; Balducci et al. 2017). Terada et al. (2017) kunde i sin studie se 

att personer som hade en hög procent kroppsfett tillsammans med en låg procent muskelmassa 

hade ett högre HbA1c. Detta skiljde sig från personer som enbart hade en av dessa. Vid en 

minskning av midjemåttet och BMI kan andelen kroppsfett minska och därmed i sin tur även 

påverka patientens HbA1c.  
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I studien där deltagarna delades in i tre grupper där de tränade, behandlades med 

blodsockersänkande läkemedel eller kombinerade dessa visade gruppen som behandlades med 

blodsockersänkande läkemedel en statistisk signifikant minskning i HDL och triglycerider. LDL 

visade däremot en statistisk signifikant höjning. De hade dock en liten minskning av HbA1c. 

blodsockersänkande läkemedel hämmade effekten på biomarkörerna i samband med träning där 

resultaten visade att de kroppsliga funktionerna hade minskat i bland annat vikt, blodtryck och 

BMI. De minskningarna var dock statistisk signifikant lägre jämfört med de som endast tränade. 

Detsamma gällde de medicinska biomarkörerna där HbA1c och triglycerider hade ökat medan 

LDL hade minskat. Enbart träning visade sig ha bäst effekt hos personerna med diabetes typ 2 när 

det gäller de kroppsliga funktionerna medan blodsockersänkande läkemedel i kombination av 

träning kunde hämma de goda resultat som annars uppnåddes. Deltagarna som kombinerade 

träning och behandling med blodsockersänkande läkemedel visade förbättringar, dock ej i samma 

utbredning som de som enbart utövade fysisk aktivitet. Detta kan visa att patienter som utför 

fysisk aktivitet under tiden de behandlas med blodsockersänkande läkemedel kommer behöva 

kämpa mer för att uppnå samma goda resultat som patienter som enbart tränar. Knowler et al. 

(2002) styrker att behandling med blodsockersänkande läkemedel är en effektiv 

behandlingsmetod av diabetes mellitus typ 2 men att träning är mer effektivt för att uppnå goda 

resultat. Även studien av Kirwan, Sacks & Nieuwoudt (2017) bekräftar att träning ger goda 

resultat på diabetes typ 2 deltagarnas HbA1c, blodfetter, blodtryck och kroppsvikt. De kunde 

även se att kroppens insulinkänslighet ökade under träning och kvarstod i 72 timmar. Träning gav 

även deltagarna en bättre kontroll över blodsockret och risken för följdsjukdomar minskade 

(Kirwan, Sacks & Nieuwoudt 2017).  

 

Effekten av fysisk aktivitet på livskvaliteten 

Träning kunde ses ge goda resultat på deltagarnas självskattade livskvalitet där resultaten visade 

att träning i sig minskar fatigue och depression medan det ökar vitaliteten och den fysiska 

funktionen hos personerna med diabetes typ 2. Detta bekräftas av Thiel, Al Sayah, Vallance, 

Johnson och Johnson (2018) som fick fram liknande resultat. Deras studie visade att deltagarna 

skattade sin livskvalité högre om de uppnådde rekommendationerna som fanns gällande daglig 

aktivitet.  

 

Egenvård och sjuksköterskans roll 

Att utgå från Orem’s egenvårdsteori som sjuksköterska vid stöd och råd till patienter med 

egenvårdsbehov har gynnsamma effekter. Genom att identifiera patientens behov, begränsningar 
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och hälsotillstånd kan en individanpassad plan skapas tillsammans med patienten om hur hälsan 

ska förbättras och bibehållas (Berbiglia & Banfield 2014; Alligood 2014; FYSS 2008). Stöd och 

motivation av sjuksköterskan kan leda till att patienterna upplever ökat personlig ansvar vilket 

kan underlätta deras hantering av sjukdomen (Whitehead et al. 2017). Studier har visat att 

utbildning och motivation som patienter med diabetes typ 2 får av en sjuksköterska ger 

patienterna en känsla av ökad kunskap, ett ökat personlig ansvar och en förbättring i deras 

hälsoresultat på lång sikt (Golnaz et al 2018; Whitehead et al 2017). Studien av Gabre, Wireklint 

Sundström och Olausson (2018) visade att egenvård kan leda till negativa känslor i form av 

ångest och hopplöshet. Det är därför viktigt att sjuksköterskor är medvetna om att dessa känslor 

kan uppkomma och ge extra stöd till patienterna i den förändringen som de behöver göra för att 

förbättra sin hälsa.  

Sjuksköterskan har en viktig roll i att motivera och undervisa patientens väg mot en 

hälsosammare livsstil (Willman 2014). Att lyssna på patientens önskemål, bedöma gränser och 

individanpassa egenvården har gynnsamma effekter eftersom patienten känner sig delaktig i 

behandlingen. Detta bidrar till att patienten känner ett ökat personligt ansvar och bibehåller den 

hälsosamma livsstilen. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att följa upp patienterna eftersom 

forskningen visade att patienter som utbildades regelbundet av en sjuksköterska fick en ökad 

kunskap om sjukdomen och hanterade egenvården bättre (Whitehead et al 2017). Studier visade 

att patienter med diabetes som utbildades av vårdpersonal i högre grad kunde hantera sjukdomen 

och nå målvärdet för HbA1c (Gagliardino et al. 2019). På samma sätt som träning blir mer 

effektivt med en personlig tränare involverad tror författarna i föreliggande studie att egenvården 

optimeras för patienter som har en engagerad sjuksköterska som motiverar, lyssnar och 

informerar. Deltagarna i studierna som fick bäst resultat av träningen och inte återgick till gamla 

ohälsosamma vanor var deltagare som fick flera täta uppföljningar. När patienterna upplever god 

hälsa kommer även livskvaliteten att skattas högre och den extrema tröttheten (fatigue) att 

minskas (Ghanbari et al 2005; Park et al. 2015). Livskvaliteten påverkas även av fysisk aktivitet 

och personer som tränar skattar sin livskvalitet som högre jämfört med personer som inte utövar 

fysisk aktivitet (Whitehead et al. 2017).  

Resultaten som har framkommit i föreliggande litteraturstudie visade att effekten av träningen 

gav olika resultat. Samtliga interventionsgrupper uppvisade positiva resultat på de parametrar 

som undersöktes i respektive studie. Fysisk aktivitet kan vara gynnsamt för patienter med 

diabetes typ 2 oavsett vilken typ och mängd av aktivitet de utövar. För att patienterna ska 

upprätthålla den goda träningen kan sjuksköterskan motivera och stötta patienterna till att utföra 

den träningen som de känner är mest givande och motiverande (FYSS 2008). 
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Metoddiskussion 

För att besvara syftet och frågeställningarna användes databaserna Cinahl och Pubmed som 

innehåller artiklar om vårdvetenskap. Sökordet “impact” som inte är en MeSHterm användes för 

att få reda på den fysiska aktivitetens påverkan på patienter med diabetes typ 2, något närliggande 

ord till “impact”som räknas som MeSHterm fanns inte. 

Sökningen begränsades och endast artiklar som var publicerade mellan 20170101 och 20191231, 

peer review,  engelska, clinical trial samt artiklar om människor inkluderades för att få aktuell 

relevant forskning och färre sökträffar men begränsningarna kan ha gjort att författarna till 

föreliggande studie gått miste om relevanta artiklar som svarat på syftet. Evidensen i föreliggande 

studie stärks när samtliga utvalda artiklar är “peer review” vilket innebär att artiklarna då är 

granskade av minst två författare (Polit & Beck 2012).  

Författarna till föreliggande studie valde först och främst att försöka hitta randomiserade 

kontrollerade studier (RCT) eftersom dessa studier jämför en kontrollgrupp med en 

interventionsgrupp vilket gör det lätt att jämföra den fysiska aktivitetens betydelse för 

interventionsgruppen gentemot kontrollgruppen (Polit & Beck 2012). 

Författarna till föreliggande studie valde att inte avrunda siffror i föreliggande studie eftersom 

författarna vill framföra korrekta resultat och inte falsifiera. 

Endast en artikel handlade om träning i vatten vilket gör att resultatet angående den 

träningsformen inte innehar en hög evidens, evidensen stärks när studier jämförs (Polit & Beck 

2012). Litteraturstudiens ingående artiklar beskrev olika typer av träningsformer vilket kan ha 

medfört att evidensen inte helt kan styrkas och jämföras. 

Eftersom valda artiklar i föreliggande studie endast inkluderade studier i västvärlden är det 

möjligt att resultaten inte överensstämmer med övriga delar av världen.  

Samtliga artiklar i litteraturstudien var granskade av en etisk kommitté, deltagarna har fått 

information och gett samtycke till att delta vilket gör att föreliggande studie innehar en god etisk 

kvalitet. Relevans och kvalitetsgranskning av artiklarna gjorde författarna tillsammans, artiklar 

som inte hade ett tydligt syfte, metod eller resultat exkluderades vilket styrker de utvalda 

artiklarnas relevans och kvalitet (Polit & Beck 2012). 

 

Kliniska implikationer 

Resultaten visade effektiviteten som fysisk aktivitet har som behandlingsmetod till patienter med 

Diabetes typ 2. Vidare kan resultaten i föreliggande studie visa sjuksköterskan att det är 

betydelsefullt att kunna ge kunskap, visa förståelse samt informera och motivera till 
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livsstilsförändringar och egenvård vilket gör att patienter med diabetes typ 2 blir mer delaktiga i 

sin egenvård. Resultatet i föreliggande studie visade att personer med en god metabolisk kontroll 

kunde få bättre effekt av träningen jämfört med personer som hade en otillräcklig metabolisk 

kontroll men även att behandling med blodsockersänkande läkemedel hämmar resultatet av 

träning vilket är viktigt som sjuksköterska att ha kunskap om. Sjuksköterskan ska ge patienten 

förutsättningar att kunna vara delaktig och utforma sin egen vård samt utgå ifrån patientens 

önskemål och individuella förutsättningar (Sveriges riksdag 2014; FYSS 2008). Sjuksköterskan 

kan genom stöd och motivation hjälpa patienter till ökad kunskap och ge kontroll över sin 

sjukdom vilket kan öka effekten av träningen och därmed minska risken för att olika 

följdsjukdomar uppstår över tid (Willman 2014). 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Resultatet i studierna som ingår i litteraturstudien är inte konsekventa angående de effekter som 

fysisk aktivitet visar. I studierna av Alonso-Domingues et al. (2019b), Balducci et al. (2017) och 

Magalhâes et al. (2019) har även kontrollgrupperna visat på goda förändringar efter studiens 

avslut. I en del studier har det framkommit att högintensiv träning har det bästa resultat och i 

somliga att träning med måttlig intensitet är att föredra. Därmed anser författarna till föreliggande 

studie att det behövs ytterligare forskning på vilken effekt fysisk aktivitet har på kroppen för 

patienter med diabetes typ 2. Det bör även forskas på hur patienterna bibehåller motivationen för 

att bibehålla den nya fysiskt aktiva livsstilen då det har visat att patienterna faller tillbaka till sina 

gamla vanor efter att studierna är avslutade. Ytterligare forskning som undersöker effekten av 

vattenträning för diabetes typ 2 patienter då författarna till föreliggande studie endast hittade en 

artikel som undersökte detta. 

 

Slutsats 

Fysisk aktivitet var en effektiv behandlingsform där de mest gynnsamma resultaten visade sig för 

patienter med Diabetes mellitus typ 2. Fysisk aktivitet gav en god effekt på kroppens funktioner, 

biomedicinska markörer samt livskvaliteten men de goda resultaten hämmades om patienterna 

samtidigt behandlades med blodsockersänkande läkemedel. Effekten som träningen hade berodde 

på träningsform, intensitet och hur god compliance som patienterna kände. Sjuksköterskans kan 

ha en betydelsefull roll när det kom till att motivera, informera och stötta patienter mot en 

hälsosammare livsstil genom att känna till hur fysisk aktivitet påverkade kroppen fysisk och 

psykiskt. 
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Bilaga I  

Relevansgranskningsmall 

Artikelförfattare och publiceringsår 

   Ja Delvis Nej 

1. Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som studeras 
i granskad studie relevant i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

     

2. Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

    

3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad 
studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*? 

     

4. Är granskad studies ansats och design studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

     

5. Sammanvägd bedömning: bör granskad studie 
inkluderas för kvalitetsgranskning i den aktuella 
studien**? 

     

 

  



 

2 
 

Bilaga II  

Granskningsmall kvalitet kvantitativa  

  
  Ja, med 

motiveringen 
att… 

  

Delvis, med 
motiveringen 

att… 

Nej, med 
motiveringen 

att… 

Går ej att 
bedöma, med 
motiveringen 

att… 

Syfte 

1. Är den granskade 
studiens syfte tydligt 
formulerat? 

       

2. Är eventuella 
frågeställningar tydligt 
beskrivna? 

       

Metod 

3. Är designen lämplig 
utifrån studiens syfte? 

       

4. Är metodavsnittet tydligt 
beskrivet? 

       

5. Är undersökningsgruppen 
representativ? 

        

6. Är inklusionskriterier och 
eventuella 
exklusionskriterier 
beskrivna? 

       

7. Är 
undersökningsmetoden 
relevant i förhållande till 
studiens syfte? 
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8. Är validiteten diskuterad?        

9. Är reliabiliteten 
diskuterad? 

  

 

      

10
. 

Är det beskrivet hur den 
statistiska analysen är 
utförd? 

        

11
. 

Är bortfallet beskrivet?   

 

      

12
. 

Görs relevanta etiska 
reflektioner? 

     

Resultat 

13
. 

Är det resultat som 
redovisas tydligt och 
relevant i förhållande till 
studiens syfte? 

  

 

      

  

  

Diskussion 

14
. 

Diskuteras den kliniska 
betydelse som studiens 
resultat kan ha? 

    

15
. 

Finns en kritisk 
diskussion om den 
använda metoden och 
genomförandet av 
studien? 
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Bilaga III  
 

Sammanfattning av valda artiklar 

Författare. 
Publikationsår. 
Studieland 

Titel Design och 
eventuell 
ansats 

Undersöknings
grupp 

Datainsamlings 
metod 

Dataanalysmetod 

Alonso-Domínguez, 
Recio-Rodríguez, 
Patino-Alonso, 
Sánchez-Aguadero, 
García-Ortiz & Gómez-
Marcos (2019a) 
 
Spanien 

Acute effect of healthy 
walking on arterial 
stiffness in patients 
with type 2 diabetes 
and differences by age 
and sex: a pre-post 
intervention study 

Kvantitativ 
Pre-post 
intervention 

Patienter 40-70 
år med diabetes 
typ 2 som går 
till hälsocentral i 
La Alamedilla. 

Mätning av 
blodsockernivå, 
kardiovaskulärt 
kärlindex, socio-
livsstilsvariabler. 
Frågeformulär om 
fysisk aktivitet för 
att dela in i 
aktivitetsgrupper. 

Kolmogorov-
Smirnov test.  
Student t-test.  
 
 
 
 
 
Artikel 1 

Alonso-Domínguez, 
Sánchez-
Aguadero,Patino-
Alonso, García-Ortiz, 
Recio-Rodríguez & 
Gómez-Marcos 
(2019b) 
 
Spanien 

Effect of a 
multifactorial 
intervention on the 
increase in physical 
activity in subjects with 
type 2 diabetes 
mellitus: a randomized 
clinical trial  

Kvantitativ 
ansats 
Randomized 
clinical trial 

Patienter 25-70 
år med diabetes 
typ 2 som går 
till hälsocentral i 
La Alamedilla.  

2 mätningar, en 
vid start och en 
vid uppföljning. 
Mätning av BMI, 
biokemiska 
parametrar, 
blodsocker, 
blodfetter och 
andra biokemiska 
markörer.  

X2 test för att 
analysera samband. 
Student t-test. 
 
 
 
 
Artikel 2 

Balducci, D’Errico, 
Haxhi, Sacchetti, 
Orlando, Cardelli, 
Vitale, Bollanti, Conti, 
Zanuso, Nicolucci & 
Pugliese (2017) 
 
Italien 

Effect of a Behavioral 
Intervention Strategy 
for Adoption and 
Maintenance of a 
Physically Active 
Lifestyle: The Italian 
Diabetes and Exercise 
Study 2 (IDES_2): A 
Randomized Controlled 
Trial 

Kvantitativ 
ansats 
Randomized 
controlled 
trial 
 

Vuxna med 
diabetes typ 2 
sedan minst 1 år 
tillbaka, 40-80 
år.  

Strukturerad 
intervju inför 
studien för att 
samla information 
om deltagarna. 
Mätning av 
biokemiska 
markörer, 
standardanalystek
niker för att mäta 
HbA1c, fastande 
plasmablodsocker 
samt blodfetter.  

Student t-test, 
Wilcoxon 
rankningstest, 
Mann-Whitney U-
test. Analyser av 
korrelationer.  
 
 
 
 
 
Artikel 3 

Baptista,  Machado-
Rodrigues & Martins. 
(2018) 
 
Portugal 

Back to basics with 
active lifestyles: 
exercise is more 
effective than 
metformin to reduce 
cardiovascular risk in 
older adults with type 2 
diabetes’ 

Kvantitativ 
ansats 
Longitudinal 
kohort 
intervention 
study 
 

Vuxna över 60 
år med diabetes 
typ 2.  

Frågor ställdes om 
deltagarnas 
anamnes som 
spelades in. 
Mätning av fysisk 
fitness, 
antropometriska 
och 
hemodynamiska 
komponenter. 

Anova och Ancova 
 
 
 
 
 
Artikel 4 

Baptista, Machado-
Rodrigues & Martins  
(2017) 
 
Portugal 

Exercise but not 
metformin improves 
health-related quality of 
life and mood states in 
older adults with type 2 
diabetes 

Kvantitativ 
ansats 
Icke-
randomizera
d långtids 
kohort studie 

Vuxna över 60 
år som har haft 
diabetes typ 2 i 
minst 1 års tid 

SF-36 och POMS-
SF.  
 
Mätning av 
antropometriska, 
blodkemiska samt 
kardiorespiratoris

Cronbach’s för att 
mäta reliabiliteten 
för POMS-SF, SF-
36 och de 
medicinska 
variablerna.   
Hedges’s g effect 
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ka komponenter.  
 
Intervju, klinisk 
examination och 
uppföljningstest. 

size för att mäta 
mottagligheten efter 
24 månader.  
Kolmogorov-
Smirnov och 
Levene’s test. 
Anova för 
jämförelser mellan 
grupperna.  
                 Artikel 5 

Conners, Caputo, 
Coons, Fuller & 
Morgan (2019) 
 
USA 

Impact of Underwater 
Treadmill Training on 
Glycemic Control, 
Blood Lipids, and 
Health-Related Fitness 
in Adults With Type 2 
Diabetes 

Kvantitativ 
ansats 
Randomizera
d 
behandling-
kontroll 
forskande 
design 

26 vuxna som 
har haft diabetes 
typ 2 i minst 2 
års tid 

Basmätning av 
glykemisk 
kontroll, 
kardiovaskulär 
funktion, BMI och 
benstyrka 

Anova användes för 
att beskriva statistik 
för varje hälsoutfall. 
Kvantifiera 
mängden förändring 
under tidsperioden. 
Partiell eta kvadrat 
värde användes för 
att räkna ut 
effekten. 
 
Artikel 6 

Hansen, Verboven, van 
Dijk, Zorenc, Minten, 
Smeets, Verdijk, van 
Loon (2018) 
 
Belgien, Nederländerna 

Adipose tissue lipolytic 
inhibition enhances the 
glucoregulatory 
properties of exercise 
in type 2 diabetes 
patients 

Kvantitativ 
ansats 
Randomisera
d cross-over 
trial  

18 vuxna män 
med diabetes typ 
2 med 
blodsockersänka
nde läkemedel 

Mätning av 
blodkemi. Venösa 
blodprover både 
under vila och 
under träning.  

Shapiro- Wilk-test, 
Friedman-test, 
Wilcoxon rang-test, 
blodparametrar 
beräknades med 
trapezoidmetoden. 
 
Artikel 7  

Magalhães, Melo, 
Correia, Ribeiro, 
Raposo, Dores,  Bicho 
& Sardinha, (2019)  
 
Portugal 

Effects of combined 
training with different 
intensities on vascular 
health in patients with 
type 2 diabetes: a 1-
year randomized 
controlled trial. 

Kvantitativ 
ansats 
Randomisera
d 
kontrollerad 
studie  

Vuxna med 
diabetes typ 2 

Deltagarna sprang 
sig trötta på 
löpband samtidigt 
som EKG mättes. 
Laboratoriska 
mätningar  

Q-Q plots, ANOVA 
och Mann-Whitney-
Wilcoxon. 
 
 
 
Artikel 8 

Sbroma Tomaro, Pippi, 
Reginato, Aiello, 
Buratta, Mazzeschi, 
Perrone, Ranucci, 
Tirimagni, Russo, 
Fatone, Fanelli, De Feo 
(2017)  
 
Italien 

Intensive lifestyle 
intervention is 
particularly 
advantageous in poorly 
controlled type 2 
diabetes. Nutrition, 
metabolism and 
cardiovaskular 
diseases.  

Kvantitativ 
ansats 
Lifestyle 
intervention 

Vuxna, både 
män och 
kvinnor, med 
diabetes typ 2. 

Antropometriska, 
biokemiska, 
kliniska och 
fitness mätningar 
samlades in vid 
bas, slutet av 
studien samt efter 
2 år.  

ANOVA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Artikel 9 

Støa, Meling, Nyhus, 
Strømstad, Mangerud, 
Helgerud, Bratland-
Sanda, Støren (2017) 
 
Norge 

High-intensity aerobic 
interval training 
improves aerobic 
fitness and HbA1c 
among persons 
diagnosed with type 2 
diabetes 

Kvantitativ 
ansats 
Icke-
randomisera
d studie 

38 överviktiga 
och stillasittande 
vuxna med 
diabetes typ 2. 

Mätningar av 
antropometriska, 
kliniska och 
hälsomätningar 

Pearson bivariat 
korrelationstest för 
att bestämma 
samband mellan 
basvärden och 
förändringar. Parat 
t-test. Wilcoxon-test 
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Artikel 10 

Vanroy, Seghers, 
Bogaerts, Devloo, De 

Cock, Boen (2017)  
 
Belgien 

Short- and long-term 
effects of a need-
supportive physical 
activity intervention 
among patients with 
type 2 diabetes 
mellitus: A randomized 
controlled pilot trial. 

Kvantitativ 
ansats 
Randomisera
d 
kontrollerad 
pilotstudie 

Vuxna med 
diabetes typ 2 
som tar oral 
diabetesmedicin 

Demografiska 
prov egenskaper 
för baslinjen 
bestämdes med 
hjälp av ett 
frågeformulär som 
innehöll frågor om 
ålder,kön, 
utbildning, arbete 
och antal barn.  
Mätningar av BMI 
och  HbA1c 

Linear mixed 
models with 
condition and time 
as fixed factors.  
 
 
 
 
 
 
 
                
Artikel 11 

Ordförklaring 
POMS-SF= profile of Mood States Short-form 
SF-36= 36-item short-form hälsoformulär  
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Bilaga IV  
Presentation av valda artiklar 

Författare Syfte Resultat 

Alonso-Domínguez, 
Recio-Rodríguez, 
Patino-Alonso, 
Sánchez-Aguadero, 
García-Ortiz & 
Gómez-Marcos 
(2019a) 

Att utvärdera sambandet mellan hälsosamma 
promenader och akuta effekter på parametrar 
för arteriell stelhet hos patienter med diabetes 
typ 2 

Parametrarna för arteriell stelhet minskade 
signifikant med hjälp av promenaderna. Ingen 
minskning av blodtrycket efter studiens avslut.  

Alonso-Domínguez, 
Recio-Rodríguez, 
Patino-Alonso, 
Sánchez-Aguadero, 
García-Ortiz & 
Gómez-Marcos 
(2019b) 

Att bedöma den kort- och långsiktiga påverkan 
av ett multifaktoriella intervention på fysisk 
aktivitet och kliniskt relevanta biokemiska 
parametrar på patienter med typ 2 diabetes 
mellitus 

Interventionsgruppen minskade stillasittandet och 
ökade antal steg per dag. Signifikant minskning 
av blodtrycket,  även för kontrollgruppen. 
Midjemåttet minskade för interventionsgruppen 
men ökade signifikant för kontrollgruppen. 
Obetydlig minskning av BMI hos båda grupperna. 
HbA1c minskade signifikant hos båda grupperna. 
Blodsockret ökade i kontrollgruppen men 
minskade för interventionsgruppen. Signifikant 
minskning av LDL och triglycerider hos 
interventionsgruppen. LDL minskade och 
triglycerider ökade för kontrollgruppen.  

Balducci, D’Errico, 
Haxhi, Sacchetti, 
Orlando, Cardelli, 
Vitale, Bollanti, 
Conti, Zanuso, 
Nicolucci & Pugliese 

Att bedöma effektiviteten av en 
beteendemässig interventionsstrategi 
härrörande från IDES protokoll för att öka 
daglig fysisk aktivitet och minska tiden för 
stillasittande för patienter med diabetes typ 2. 

Signifikant minskning av blodtrycket och 
midjemåttet i interventionsgruppen. 
Kontrollgruppen visade på ett ökat midjemått. 
Båda grupperna minskade i kroppsvikt efter 
avslutad studie. En obetydlig minskning av BMI i 
båda grupperna. Blodsockret hade höjts efter ett 
år för interventionsgruppen.  

Baptista, Machado-
Rodrigues & Martins 
(2018) 

Att analysera effekten av tre typer av 
behandling - i) livsstilsförändning med 
träning, ii) farmakologisk behandling med T. 
Metformin, iii) kombinerad behandling med 
träning och T. Metformin 

Kombinerad behandling och träning hade mer 
positiva resultat än endast Metformin. BMI, 
blodfetter, midjemått och blodtryck ökade hos 
gruppen som endast hade metforminbehandling 
medan de flesta parametrarna minskade hos 
resterande grupper. 

Baptista, Machado-
Rodrigues & Martins 
(2017) 

Att analysera effekten av tre typer av 
behandlingar, (i) Träning, (ii) farmakologisk 
behandling med T. Metformin, (iii) 
kombinerad behandling med T. Metformin och 
träning på hälsorelaterad livskvalitet och 
humörtillstånd hos äldre vuxna med diabetes 
typ 2 

Minsta skillnaden i parametrarna i livskvalitet hos 
träningsgruppen jämfört med den kombinerade 
gruppen. Störst skillnad i träningsgruppen och 
gruppen som ordinerats T. Metformin. 
Träningsgruppen skattade livskvaliteten högre. 

Conners, Caputo, 
Coons, Fuller & 
Morgan 

Att bestämma om undervattens gångprogram 
på löpband med gradvis och progressiv ökning 
av gånghastighet och duration har positiv 
effekt på blodsocker, metaboliska hälsan, 
kardiovaskulära funktionen, 
kroppssammansättningen och benstyrkan på 
medelålders vuxna med diabetes typ 2 

En signifikant minskning på midjemåttet, HbA1c, 
kroppsvikt, LDL och triglycerider hos 
interventionsgruppen och en signifikant ökning på 
samtliga parametrar hos kontrollgruppen.  

Hansen, Verboven, 
van Dijk, Zorenc, 
Minten, Smeets, 
Verdijk & van Loon  

Att undersöka effekten av fettvävnads 
lipolytiska hämning under träning på senare 
eftermiddag på den glykemiska kontrollen hos 
patienter med diabetes typ 2 

Plasmablodsockret sänktes inte signifikant 
jämförande med kontrollgruppen under träning 
men sjönk mer efter 7,5 timmar än för 
kontrollgruppen. Acipimox sänkte kraftigt fria 
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fettsyror under träning.  

Magalhães, Melo, 
Correia, Ribeiro, 
Raposo, Dores, Bicho 
& Sardinha 

Att undersöka effekten av kombinerad HIIT 
(high -intensity interval training) och RT 
(resistance training) vs mot en kombinerad 
MCT (moderate continuous training) och RT 
på centrala och perifera arteriell stelhet index 
på patienter med diabetes typ 2.  

Endast HIIT observerade gynnsamma 
förändringar på den arteriella stelheten efter ett år. 
Carotis intima-media tjocklek minskade för både 
MCT och HIIT deltagarna. 
HIIT- gruppen och kontrollgruppen visade en 
signifikant minskning av blodtrycket. 

Sbroma Tomaro, 
Pippi, Reginato, 
Aiello, Buratta 

Mazzeschi, Perrone, 
Ranucci, Tirimagni, 
Russo, Fatone, 

Fanelli & De Feo 

Att bedöma, i en grupp bestående av personer 
med diabetes typ 2, påverkan på 
baslinjevärden av HbA1c av effekten av en 
intensiv livsstilsintervention på metaboliska, 
kliniska och styrke parametrar 

De mest markanta förbättringarna skedde för 
personer med otillräcklig metabolisk kontroll på 
HbA1c, blodsocker och triglycerider både efter 3 
månader och två år. 
BMI hade ökat för gruppen med otillräcklig 
metabolisk kontroll och lägst minskning av 
kroppsvikten.  

Støa, Meling, Nyhus, 
Strømstad, Mangerud, 
Helgerud, Bratland-
Sanda, Støren 

Att undersöka om high-intensity aerobic 
interval training (HAIT) är en mer effektiv 
träningsstrategi än måttligt intensiv träning för 
att reducera viktiga riskfaktorer bland personer 
med typ 2 diabetes 

Hba1c minskade mest hos HAIT deltagarna. 
Midjeomkretsen minskade för samtliga deltagare. 
Dock minskade inte BMI och vikten för deltagare 
som utförde måttlig träning. Skillnaderna i 
blodtryck och blodfetter skiljde sig inte 
signifikant mellan grupperna. 

Vanroy, Seghers, 

Bogaerts, Devloo, De 

Cock & Boen 

Att utvärdera den kort- och långsiktiga 
effekten av en 6-veckors behovsstödjande 
fysisk aktivitet (PA) intervention bland 
personer med diabetes typ 2 på hälsorelaterade 
(HbA1c och fysisk kondition) och 
beteendemässiga (objektiv-mätta och 
självrapporterade PA) resultat.  

En minskning av Hba1c och blodsockernivåer 
rapporterades på kort sikt. Konditionen ökade på 
lång sikt och PA ökade både på lång och kort sikt.  

 

 

 

 

 


