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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Det finns rapporterad kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som används vid 

flera olika hälsotillstånd, bland dessa ingår dels diabetes typ 2, dels övervikt. Det saknas ett 

aktuellt översiktsarbete om vilka omvårdnadsåtgärder som används för att hjälpa en person 

som har både diabetes typ 2 och övervikt. Syfte: Studiens syfte var att beskriva 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan genomför för överviktiga personer med diabetes typ 

2 samt att beskriva effekterna av dessa åtgärder.  Metod: Studien gjordes genom att 13 

originalartiklar analyserades med inspiration av en deduktiv innehållsanalys.Effekterna av 

omvårdnadsåtgärderna listades tillsammans med indelningen i kategorier och subkategorier, 

Resultat: Totalt identifierades fyra kategorier gällande sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder; 

Goda råd, Meningsfull återkoppling, Kulturstrategier och Samordning av omvårdnad. 

Effekterna av omvårdnadsåtgärderna ledde ofta till viktminskning eller att diabetesvärden 

förbättrades. Slutsats: Data från 13 vetenskapliga originalartiklarna, analyserade med 

innehållsanalys och resulterade i fyra distinkta kategorier. Förklarade med hjälp av Fawcetts 

metabegrepp kring omvårdnadsåtgärder, ledde kategorierna till ny kunskap om att när 

kombinerade omvårdnadsåtgärder fokuseras på övervikt och diabetes typ 2 är den positiva 

effekten tydligt märkbar. Klinisk betydelse: Det är av vikt att sjuksköterskan fokuserar på 

omvårdnad kring sviktande hälsotillstånd såsom övervikt kombinerat med diabetes typ 2. 

Eftersom sjuksköterskans engagemang är av stor vikt för vården av patienter med denna typ av 

hälsotillstånd, är det betydelsefullt att  undervisning kring dessa hälsotillstånd bör betonas i  

sjuksköterskeutbildningen.  

 

 

Nyckelord: Omvårdnadsåtgärder, Diabetes typ 2, Övervikt, Livsstilsförändring, Metaparadigm 



ABSTRACT 

Background: There is knowledge up to date on which nursing interventions are used in a 

variety of conditions, including nursing interventions for treating type 2 diabetes and obesity. 

There is, however, no knowledge up to date in form of a review about the nursing 

interventions used in treating a person suffering from both type 2 and obesity. Aim: The 

purpose of this study was to describe nursing interventions that the nurse carries out  aiming at 

overweight people with type 2 diabetes and to describe the effects of these interventions. 

Method: This study involved 13 original works analyzed with inspiration of a deductive 

content analysis. The effects of nursing measures were listed along with the categories and 

subcategories. Result: A total of four categories regarding nursing interventions were 

identified; Good advice, Meaningful feedback, Cultural strategies and Coordination of care. 

The effects of nursing interventions often led to weight loss or diabetes values improving 

Conclusion: Data from 13 scientific studies, analyzed  with content analysis, resulted in four 

distinct categories. When explained with the help of Fawcett’s meta concepts related to 

nursing interventions, these categories led to new knowledge that when combined nursing 

interventions focus on obesity and type 2 diabetes, the positive effect is clearly noticeable. 

Clinical significance: It is important that the nurse focuses on nursing care around the fragile 

state of health such as obesity coupled with type 2 diabetes. Since the nurse's commitment is 

of great importance for the care of patients with this type of medical condition, it is important 

that teaching on these conditions should be emphasized in the nursing education. 

 

 

Keywords: Nursing interventions, Diabetes type 2, Obesity, Lifestyle change, Metaparadigm 
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INLEDNING 

 

I mötet med patienter, som både var överviktiga och hade diabetes typ 2, väcktes mitt intresse 

kring frågor om hur sjuksköterskan i sitt yrkesutövande på bästa sätt kan hjälpa patienter i en 

sådan situation att förbättra deras hälsa. Vad fanns det av omvårdnadsåtgärder för att stödja 

patienten till att må bättre och öka sin livsstil och vardag? Detta är en anledning till att jag valt 

att söka kunskap kring åtgärder som sjuksköterskan kan vidta i sin omvårdnad av patienter 

som har problem med sin livsstil, vilken inverkar negativt på patientens hälsa.  
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BAKGRUND 

 

 

Aktuellt kunskapsläge  

 

McBride, White, Sourial och Mayo (2004) har samlat data på vilka omvårdnadsåtgärder som 

använts vid omhändertagande av strokepatienter. Omvårdnadsåtgärderna som framkom var 

diet, hantering av nutrition, bistå till rökavvärjning samt uppmana patienten till träning. 

Även Green, Kolloway, Schinkel, Hill och Lindsay (2011) undersökte vilka 

omvårdnadsåtgärder som var aktuella vid omhändertagande av strokepatienter. 

Omvårdnadshandlingarna liknade de som McBride et al. kom fram till och bestod av 

motionsträning, träning av urinblåsan, lägesändringar och hjälp vid egenvård. Frich (2003) 

har i sin studie beskrivit vilka omvårdnadsaktiviteter som vidtas vid hembesök och deras 

effekter på personer som lider av diabetes. Frich fann att de omvårdnadsaktiviteter som 

sjuksköterskor använde i mötet med patienten var stöd till patienten att aktivt ta del i frågor 

relaterade till hälsa. Bland annat att förmå patienten till beteendeförändringar genom 

kognitiva beteendestrategier. De aktiviteter som visade sig mest effektiva var de handlingar 

(instruktioner, råd, uppmuntran till beteendeförändring) som var skräddarsydda utifrån 

individen. Vidare menar Frich att sjuksköterskans förmåga att utbilda patienten är en viktig 

del i behandlingen av diabetes i hemvård. Enligt Frich fanns inga longitudinella studier då 

hennes undersökning genomfördes. Därför behövs fortsatta mer långtgående studier av 

effekten kring utbildningsinsatser i hemsjukvård för patienter med diabetes (ibid.). 

Nair (2007) har, precis som Frich, undersökt vilka omvårdnadsåtgärder som är av betydelse 

för de patienter som har diabetes typ 2. Fynden som visades i studien liknade resultaten som 

Frich fann. Nair menade att de främsta omvårdnadsåtgärderna syftade på att hjälpa den 

patient som led av diabetes typ 2 till en strukturerad diet, att få patienten till att kunna 

övervaka sitt blodsocker samt att motivera denne till fysisk aktivitet. 

 

Haslam (2008) tar upp att de centrala omvårdnadsåtgärderna kring viktminskning bör vara att 

uppmana patienten regelbunden fysisk aktivitet, samt vägleda patienten i val av rätt kost. 

 Shepard (2010) har även behandlat denna forskningsfråga och kommit fram till att, precis som 

Haslam säger är omvårdnadsåtgärderna kring viktminskning, att främja fysisk aktivitet, 

uppmuntra och stödja i detta sammanhang. de Nijs, McSwinand och Gripjdonck (2008) har 
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genomfört en studie kring omvårdnadsaktiviteter som vidtas vid trötthet relaterat till cancer. de 

Nijs et al. har i sin studie kommit fram till att fysisk aktivitet, rådgivning och utbildning är alla 

generella och viktiga aktiviteter vid ovan beskriven hälsobrist. de Nijs et al. poängterar att 

antalet studier på dessa typer av handlingar är allt för få. Även Kirshbaum (2010) har redogjort 

för omvårdnadshandlingar hos de som lider av trötthet relaterat till cancer. I denna studie består 

omvårdnaden av att främja hälsa genom att uppmuntra individen till fysisk träning. Kirshbaum 

poängterar att genom denna typ av intervention kan många faktorer, relaterade till trötthet, 

påverkas och därmed förbättra den drabbades välbefinnande. En annan faktor för att vårda den 

som lider av trötthet relaterat till cancer är att stödja individen med att strukturera sin vardag 

för ett välbefinnande (ibid.). Doorenbos, Wilson, Coenen och Borse (2006) undersökte vilka 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor använder patienter som är vid livets slutskede, 

omvårdnadsåtgärderna var i form av att involvera familjen att dela sina upplevelser, hantera 

patienters smärta, erbjuda förbättrat sängläge för exempelvis ökad bekvämhet samt för att 

förbättra andningen. Omvårdnadsåtgärder inom palliativ vård har även redovisats av Jo et al. 

(2011). De metoder som användes mest av sjuksköterskor var enligt författarna att skapa 

förtroende och en relation med patienten samt att vara rådgivande för smärthantering, 

administrera smärtstillande läkemedel och uppmuntra till känslomässiga uttryck. Att skapa en 

relation till patienten förklaras av Jo et al. som en metod att underlätta en öppen dialog, vilket 

är viktig för förtroendet. Att administrera smärtstillande läkemedel och hantera smärta är något 

som Jo et al. diskuterar kring. De menar att även om medicineringen innebär en 

läkarordination, är det en omvårdnadsåtgärd att ingripa för att hantera smärtan genom att ge 

smärtstillande läkemedel. 

 

Teoretisk referensram 

Den teoretiska bakgrunden i detta arbete utgår från metaparadigmet i omvårdnad (Fawcett, 

2005). Ett metaparadigm är det bredaste perspektivet som finns i en disciplin, ett sätt att 

beskriva begrepp som berör professionen eller domänen. Det metaparadigm som gäller för 

omvårdnaden beskriver de begrepp som definierar just disciplinen omvårdnad. Fyra centrala 

begrepp är definierade inom metaparadigmet kring omvårdnad; människa, miljö, hälsa och 

omvårdnadens åtgärder (ibid.). Metaparadigmet kring begreppet människa handlar om 

individen, en person i full bemärkelse. Detta inkluderar familjer och sociala grupper som har 

kommit att definiera personen som sådan. Denna person är unik och självständig, och bör 
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behandlas som sådan (ibid.). Fawcett beskriver att delen som berör miljön handlar om 

människors närstående och fysiska omgivning, liksom de miljöer där vård förekommer, som 

sträcker sig från privata hem till sjukhus. Metaparadigmet kring begreppet hälsa redogör för 

människans förlopp i att leva och dö (ibid.).  

 

Metaparadigmets fjärde begrepp vilket fokuseras på i detta arbete; omvårdnadens åtgärder och 

handlingar beskrivs av Fawcett (2005) som handlingar som sjuksköterskan vidtar för andra 

människor och de mål eller resultat som uppstår av omvårdnadshandlingar. 

Omvårdnadsåtgärder ses som en ömsesidig process mellan sjuksköterskan och de som hon 

vårdar. Processen omfattar aktiviteter som ofta kallas bedömning, bestämning, planering, 

intervention och utvärdering (ibid.). 

 

 Fawcetts teori kring omvårdnadens metaparadigm har mött kritik från flera håll. Som exempel 

menade Cody (1996, citerad i Fawcett, 2005) att det inte är möjligt att fyra ordinära, globala 

begrepp, som även studeras av flera yrken, kan sammanfatta det unika i omvårdnad. Kritik har 

även kommit från Meleis tillsammans med Cody (1997, citerad i Fawcett, 2005) angående att 

själva begreppet omvårdandens åtgärder och handlingar (engelska: nursing) är en upprepning 

av själva paradigmet kring omvårdnad. Meleis (1997, citerad i Fawcett, 2005) utryckte att 

Fawcetts metaparadigm kring omvårdnad var tautologi, det vill säga att först fastställa 

omvårdnad med fyra begrepp och att sedan inkludera omvårdnad som ett av begreppen. 

Fawcetts teori kring omvårdnadens paradigm har däremot fått stöd av Kolcaba och Kolcaba 

(1991, citerad i Fawcett, 2005) vilka menar att det absolut inte rör sig om någon form av 

upprepning. Eftersom begreppet omvårdnad handlar om omvårdnadsåtgärder skapas inte 

någon upprepning. King (1984, citerad i Fawcett, 2005) har även funnit att omvårdnad är ett 

centralt begrepp inom filosofi som berör omvårdnad, och ska därför självklart inkluderas i 

metaparadigmet. Enligt Fawcett ska de olika förslagen till omvårdnadsparadigm förtjäna 

uppmärksamhet från alla sjuksköterskor. Fawcett menar att flera varianter av metaparadigmet 

kommer att skapas i framtiden och därför bör flera sjuksköterskor beskriva sin version av 

omvårdnad, förutsatt att deras teorier uppfyller de fyra kraven för att det ska ses som ett 

metaparadigm för omvårdnad. 

 

Parker (2000) stödjer Fawcetts uttalande om att flera metaparadigm kommer att skapas med 

tiden, och menar att varje omvårdnadsteori inte kommer att passa varje definition av vad som 
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är omvårdnad. Parker tar även upp i sin text att metaparadigmets begrepp av omvårdnad 

historiskt sett beskrivs som människa, miljö, hälsa, omvårdnadens åtgärder. I detta arbete 

används begreppet omvårdnadens åtgärder och handlingar som referensram, vilket innebär att 

studiens resultat, analysfynden, kommer att diskuteras med hjälp av innebörderna i detta 

begrepp. 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

 

Genomgången av aktuell forskning visar att det finns både generell och specifik kunskap kring 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan vidta vid olika typer av bristande hälsotillstånd 

hos patienter. Det finns också redovisad forskning och kunskap kring övervikt och diabetes. 

Det som tycks saknas är aktuell forskningsöversikt kring hur livsstils- och hälsoproblem som 

övervikt i kombination med diabetes typ 2 ska hanteras ur ett omvårdnadsperspektiv, specifikt 

när problematiseringen gäller sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och effekter av dessa. Av 

denna anledning väljs detta område att studera; sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid 

vården av överviktiga personer med diabetes typ 2. 

 

Beskrivning av begrepp  

 

Omvårdnadsåtgärd i denna studie är en handling som leder till en förändring (Fawcett, 2005). 

Ur ett svenskt perspektiv är omvårdnadsåtgärder, enligt Thorell-Ekstrand (2000), åtgärder som 

baseras på omvårdnadskunskap. Vidare menar Thorell-Ekstrand att omvårdnadsåtgärder är 

handlingar som ligger inom sjuksköterskans ansvar och som genomförs för att en sjuk person 

ska kunna hantera sina hälsoproblem. I detta arbete menas med omvårdnadsåtgärder de 

handlingar och aktiviteter, som utförs av sjuksköterska eller ett team som en sjuksköterska 

är delaktig i. De kan även innehålla åtgärder som innebär hantering av läkemedel. 

Övervikt i denna studie anknyts till det som World Health Organization (WHO) definierar som 

övervikt. Enligt World Health Organization (WHO, 2010) räknas Body Mass Index (BMI) ut 

genom att man dividerar kroppsvikten i kg med längden angett i meter i kvadrat. Ett BMI på 

25 eller mer klassificeras enligt WHO som övervikt. 
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SYFTE 

 

Studiens syfte var att beskriva omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan genomför vid vården 

för överviktiga personer med diabetes typ 2 samt att beskriva effekterna av dessa åtgärder. 

 

 

METOD 

 

Design 

Studien är en litteraturbaserad studie i form av en forskningsöversikt. En litteraturstudie 

används enligt Polit och Beck (2010) för att kunna uppmuntra till nya undersökningar, skapa 

nya forskningsfrågor eller att välja lämpliga metoder för studier. En litteraturöversikt görs även 

för att sätta ihop publicerad forskning och skapa en helhetsbild över ett område som är 

avgränsat (Friberg, 2006). 

 

 

Urval 

 

Polit och Beck (2010) poängterar att en litteraturstudie ska utgå från originalartiklar, med det 

menas att den forskaren som har genomfört studien är även den som ska ha skrivit den 

vetenskapliga artikeln. Inklusionskriterier har varit följande: artiklar publicerades efter år 2000, 

skrivna på engelska för att förhindra språksvårigheter, den diabetes typ 2, 18 år eller äldre.  

Ett ytterligare inklusionskriterie var att utav de forskare som genomförde studien ska minst en 

av dem vara legitimerad sjuksköterska, alternativt skulle en sjuksköterska ha varit delaktig i 

utarbetandet av den metod som använts, förutsatt att interventionen som användes i den 

specifika studien utgick efter en bestämd modell. 

Datainsamlingsmetod  

 

Sökningarna har gjorts i databaserna CINAHL with full text, Medline, Academic Search Elite 

och Google Scholar. Alla databaser har funnits tillgängliga via webbsidan EBSCOHost 

förutom Google Scholar som funnits tillgänglig via hemsidan www.google.se. Vid sökning 

genom de databaser som varit tillgängliga via EBSCOHost har MeSH-termer använts. MeSH-
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termerna har använts för att kunna översätta omvårdnadsvetenskapliga ord från svenska till 

engelska korrekt. MeSH-termerna framgår i sökmatrisen (Tabell 1). Vid sökning i CINAHL 

har termerna Nurse, Nursing Care, Diabetes, Type 2, Intervention, Weight, Managment, 

Lifestyle, Program och Nursing Care (explode) använts (Tabell 1). Sökningen med ”explode” 

innebär att sökningen inkluderar flera ämnesord som, i databasen, ligger under huvudsökordet, 

i detta fall var huvudsökordet nursing care. I Medline har sökorden varit Diabetes, Type 2, 

Weight management, Lifestyle, Cognitive och Care. I alla databaser som användes genom 

EBSCOHost har sökningen avgränsats till artiklar skrivna mellan år 2000-2012 samt att 

artikeln ska finnas tillgänglig via EBSCOHost i full text. Vid sökning i Google Scholar har 

sökorden Diabetes, Type 2, Nursing intervention, och Obesity använts. Vid användning av 

Google Scholar har fler än 16 000 artiklar kommit fram. Möjligheten till att endast välja full 

text/fullt tillgänglig har inte funnits, endast möjligheten att välja artiklar från år 2000 och 

framåt. På grund av det enorma urval som kom fram under sökningen i Google Scholar har 

enbart sidorna ett till tre i sökresultat använts. De sökningar som framgår i tabell 1 som 

”manuella”, är sökningar som gjorts via referenslistor till artiklar som erhållits genom 

sökningen i databaserna. Den artikel som var äldst och funnen utifrån databaserna var från 

2002. Vid primärgranskningen lästes den vetenskapliga artikelns titel, abstract, syfte, metod 

och resultat. Studier som exkluderades vid primärgranskningen var artiklar där studiens 

intervention hade genomförts på personer under 18 år. Studier uteslöts även om de byggde på 

forskningsdata kring olika interventioner på individer som ännu inte hade utvecklat diabetes. 

En annan orsak till exkludering av originalartiklar var om det framkom att en sjuksköterska, 

det vill säga en person med omvårdnadskompetens, inte varit delaktig i utförandet eller 

utformandet av interventionen, eller i övrigt inte medverkat i forskningen.  

Kvalitetsgranskningen skedde efter att artiklar som inte ansetts relevanta för studien gallrats ut. 

En granskningsmall från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) användes vid 

kvalitetsgranskningen för att kritiskt kunna granska artikeln, detta har poängterats vara mycket 

praktiskt vid artikelgranskningar (Polit & Beck, 2010). Vid kvalitetsgranskningen 

exkluderades ytterligare åtta studier på grund av att de upptäcktes inte uppfylla 

inklusionskriterierna. Grunderna för denna ytterligare exkludering var att forskningsdata 

uppvisade följande brister: brist på publicerat resultat (gäller 2 studier), deltagare som ännu inte 

hade diabetes (gäller 3 studier), inte klarade granskningen (gäller 2 studier), deltagare som var 

under 18 år (gäller 1 studie),  samt ingen sjuksköterska varit delaktig på något sätt (gäller fyra 
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studier) samt att en del av datainsamlingen innehöll personer som hade diabetes typ 1 (gäller en 

studie). Som framgår ovan, kunde var och en av de åtta studierna uteslutas av flera orsaker. 

 

Tabell 1. Översikt av datasökning 

 

 

Databas Sökord Träffar 
Urval efter 

primär 

granskning 

Urval efter 

kvalitetsgra

nskning 

Antal 

använda 

vid 

analysen 

Valda 

artiklar 

(nummer 

enligt 

artikelmatris) 

CINAHL Nurse AND diabetes AND 

type 2 AND intervention 

28 1 0 0  

 Weight AND management 

AND diabetes AND type 2  

AND lifestyle 

24 1 0 0  

 Nursing care (exploded) 

AND diabetes AND type 2 

AND weight 

15 3 2 2 7, 5 

 Lifestyle AND program 

AND diabetes AND type 2 

25 2  1 1 9 

MEDLINE Diabetes AND type 2 AND 

weight management 

17 3  0 0  

 Lifestyle AND diabetes 

AND type 2 AND 

cognitive AND care 

5 1  0 0  

 Lifestyle AND intervention 

AND weight management 

AND diabetes AND type 2 

 

3 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

 Intervention AND diabetes 

AND type 2 AND Obesity 

AND Care 

26 2  0 0  

Google 

Scholar 

diabetes AND type 2 AND 

nursing intervention AND 

obesity 

16500 

+ 

6 5 5 1, 2, 4, 10, 

12 

Subtotalt  143 20 10 8  

Manuell 

sökning 

 12 11 11 5 3, 6, 8, 11, 

13 

Totalt  155 31 21 13  
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Validering av data 

Granskning av originalartiklarna har gjorts med hjälp av en granskningsmall för vetenskapliga 

artiklar enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), granskningsmall för 

vetenskapliga artiklar (Bilaga 2). Enligt granskningsunderlaget fanns totalt 21 frågor. 

Författaren till uppsatsen gjorde då en egen bedömning för att kunna poängsätta de studier 

som togs med och därigenom kunna bedöma validiteten i data. Antalet frågor omvandlades 

till poäng. Varje fråga kunde få svaret Ja, Nej, Osäkert eller Ej tillämpbart. Då en fråga blev 

besvarad med Ja fick artikeln ett poäng. Andra svar resulterade i att artikeln inte fick några 

poäng på frågan som ställdes. Författaren till uppsatsen satte artiklar med poängantalet 17-21 

som hög kvalitet och 16-14 poäng med medelmåttlig kvalitet; kvalitetsgränsen sattes vid 

medelmåttlig kvalitet, det vill säga 14 poäng. Tjugoen artiklar granskades . Efter rankningen 

inkluderades totalt 13 originalartiklar för analysen. Av dessa artiklar fick tre 20 poäng och 

resterande artiklar fick rankningsvärden 17-19.  

 

Dataanalys  

Analysen av det insamlade materialet genomfördes med inspiration av en deduktiv 

innehållsanalys, enligt Polit och Beck (2010). Med detta menas att analysens utgångspunkt var 

teorins begrepp omvårdnadsåtgärd. Själva analysförfarandet skedde genom en kategorisering: 

Artiklarna lästes för att få en översiktlig kunskap av forskningsdata i sin helhet. Samtidigt 

samlades och granskades arbetena i en matris (Bilaga 1) för att få en mer strukturerad 

överblick av materialet. Efter detta lades fokus på studiernas metod- och resultatdelar. 

Omvårdnadsåtgärder, som beskrivits i samtliga studier, identifierades och tillsammans med de 

effekter som respektive åtgärdsanvändning gav, fördes dessa på forskningskort. I det tredje 

steget av dataanalysen gjordes en forskningslista, och till denna överfördes informationen från 

forskningskorten, för att systematisera de i forskningskorten förekommande 

omvårdnadsåtgärderna och effekterna av dessa. I denna forskningslista tydliggjordes likheter 

och skillnader i det analyserade datan vad gällde omvårdnadsåtgärder för vidare bearbetning. 

Effekterna, i form av förändringar i HbA1c, vikt och BMI som visade sig i studierna 

placerades vid respektive artikel som dessa tillhörde. I det fjärde, och sista steget av 

dataanalysen kategoriserades text som innehöll likalydande interventioner med 

innehållsmässiga likheter. Dessa sammanfördes från forskningslistan till enheter, 

subkategorier, som benämndes med sammanfattande namn (Tabell 2).  Av dessa namngivna 
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enheter bildades kategorier, det vill säga analysens fynd. En lista gjordes också för att få en 

översikt av hur många subkategorier som kunde påvisas hos vardera artikel och därmed även 

kunna se till att ingen omvårdnadsåtgärd hade blivit felplacerad eller glömts bort (Tabell 3). 

Effekterna av omvårdnadsåtgärderna presenteras i löpande text i relation till respektive  studie 

och sammanfattades även i en tabell för resultatpresentationen (Tabell 4). 

 

Tabell 2. Kategorisering av forskningsdata  

Kategorier  Subkategorier  Omvårdnadsåtgärder i text enl. matrisen (Art. nr.) 

Goda råd 

Rådgivande möten 

Utbildning och stöd i såväl mindre grupper som individuellt vid 

totalt tolv tillfällen under ett år (13) 

Ett antal grupputbildningstillfällen samt ett flertal individuella 

rådgivningar (5) 

Veckovisa grupp- och individuella undervisningstillfällen (4) 

 

Målmedveten 

handledning 

Fysiska tvåpartsmöten och telefonkontakt (6) 

Individuell rådgivning och återkoppling en gång i månaden (9) 

Möte med 

pedagogiska inslag 

Utbildning med betoning på vikten av hälsosam diet, fysik 

aktivitet och rökavvänjning (4)  

Grundläggande kunskaper i hantering av kaloriintag och ökning 

av fysisk aktiviteter lärdes ut i gruppsessioner (9) 

Vägledning för 

egenkontroll av 

livsstilsbeteende 

Generell rådgivning och vägledning kring förändringar av diet 

(6) 

Vägledning för att beräkna adekvat energiintag (5)  

Deltagarna uppmuntrades att öka livsstilsrelaterade fysiska 

aktiviteter, såsom att ta trapporna istället för hissen (8) 

Studiedeltagare instruerades att mäta sitt eget energiintag och 

fysisk aktivitet (12) 

Möten, för att stötta beteendeförändringar i syfte att öka 

aktivitetsnivån (2) 

Genom träningsplaner och tillhandahållna måltidsersättningar 

skulle viktminskning ske (10) 

 

Kategorier  Subkategorier  Omvårdnadsåtgärder i text enl. matrisen (Art. nr.) 

                                                                                                     

Meningsfull 

återkoppling 

Regelmässig 

uppläggning 

Uppföljande besök tre, sex och tolv månader efter studiens 

start (3) 

Rådgivning och återkoppling, individuellt och i grupp, med 

en intensitet från en gång per vecka inledningsvis till en gång 

i månaden (9) 

Frekventa möten, både i grupp och individuellt för att stötta 

beteendeförändringar (2) 
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Forts. Tabell 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematisk 

uppföljning 

 

 

Dagliga hembesök under sex veckor för kontroll av fysisk 

aktivitet, diet och medicin, samt egenkontroll av blodsocker 

(7) 

Uppföljning sex gånger under ett år (13) 

En månadsvis individuell session och två till tre månadsvisa 

gruppmöten (12) 

Kategorier  Subkategorier  Omvårdnadsåtgärder i text enl. matrisen (Art. nr.) 

Kulturstrategier 

Kulturanpassning  

Gruppen som utförde studien satte upp mål för särskilda 

beteenden, som exempelvis att reducera intaget av majsbröd 

till varje måltid (5) 

Målet att gå ned i vikt med 10 % av sin initiala vikt 

stöttades med ytterligare beteendestrategier som var 

anpassade till individuella behov (9) 

 

Livsstilsförändring som 

målsättning 

Individanpassade viktminskningsmål för deltagarna 

tillämpades (13) 

Individuella möten med en rådgivare där behandlingen 

skapades utifrån individens behov och tar hänsyn till 

kulturella och etniska skillnader (1) 

 

Samordning av 

omvårdnad 

Samverkan med andra 

vårdprofessioner 

Sjuksköterskan och den frivilliga sjukvårdaren konfererade 

varannan vecka för att koordinera åtgärder och för 

synergieffekter (6) 

Den huvudansvariga sjuksköterskan remitterade vid behov 

patienten till andra professioner i vården (läkare, dietist, 

distriktssjuksköterska) (11) 
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Tabell 3. Subkategorier som sammanförts från forskningslistan  

 

 

 

ETISKA ASPEKTER 
 

 

Studien är baserad på vetenskapliga artiklar som hämtats från olika databaser. Granskningen har 

varit så objektiv som möjligt utan att vinkla sökningarna så resultatet påverkas i viss riktning. I 

artikelsökandet har artiklar med vetenskaplig grund och från källor som har en hög 

tillförlitlighet, valts ut. Studien har följt de etiska krav som Vetenskapsrådet ställer upp för att 

undvika oredlighet, såsom att inte förfalska, fabricera eller plagiera texter. (Vetenskapsrådet, 

2011).  

 

 

 

Subkat. Artikelnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Rådgivande möten    X X        X 

Målmedveten handledning      X   X     

Möte med pedagogiska inslag    X     X     

Vägledning för egenkontroll av 

livsstilsbeteende 

 X   X X  X  X  X  

Regelmässig uppläggning  X X      X     

Systematisk uppföljning       X     X X 

Kulturanpassning     X    X     

Livsstilsförändring som målsättning X            X 

Samverkan med andra 

vårdprofessioner 

     X     X   
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RESULTAT 

 

 

Analysen av 13 originalarbeten resulterade i fynd/kategorier och subkategorier, som 

presenteras i form av vilka omvårdnadsåtgärder som vidtogs för att påverka en 

viktminskningsprocess. Figur 1 används för att tydliggöra analysens fynd, inordnade i fyra 

kategorier och subkategorier. Effekterna av åtgärderna listas i tabell 4.  

 

Figur 1. Kategorier samt subkategorier som framkommit under analysen  

 

 

 

 

Goda råd
- Rådgivande möten 
- Målmedveten handledning
- Möte med pedagogiska inslag 
- Vägledning för egenkontroll av 
livsstilsbeteende 

Meningsfull återkoppling
- Regelmässig  uppläggning 
- Systematisk uppföljning  

Samordning av omvårdnad 
- Samverkan med andra  vårdprofessioner 

Kulturstrategier
- Kulturanpassning 
- Livsstilsförändring som målsättning 
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Goda råd 

 

Rådgivande möten 

Wolf et al. (2004) hade som syfte i sin studie att granska effekten av ett livsstilsprogram hos 

överviktiga individer med diabetes typ 2. Wolf et al. använde sig av utbildning i form av 

grupp- och individuella möten, inalles tolv stycken, jämnt fördelade. Under mötena fick 

interventionsgruppen ta del av utbildning kring diabetes, fysisk aktivitet och diet. Efter ett år 

när studien var avslutad visade resultatet att de som ingick i interventionsgruppen hade sänkt 

sitt HbA1c, gått ned i vikt med 2,5 kg och minskat sitt användande av mediciner, jämfört med 

kontrollgruppen som hade ökat i vikt med 0,5 kg. Gallegos, Ovalle-Berúmen och Gomez-

Mesa (2006) skiljde sig från Wolf et al. interventionsmässigt genom att använda sig av fler 

individuella möten än gruppmöten. Gallegos et al. hade som mål att undersöka effekten av 

utbildning och rådgivning på personer som hade diabetes typ 2 och var överviktiga. 

Interventionsgruppen fick sex grupputbildningstillfällen under de 50 veckor studien pågick. 

Under utbildningstillfällena fick deltagarna ta del av information kring fysisk aktivitet, ätande, 

blodsocker och diabetesvård i det dagliga livet. De fick även i snitt 20 individuella 

rådgivningstillfällen som varade från 30 till 90 minuter. I slutet studien framkom det att 

interventionsgruppen hade uppnått bättre värde i HbA1c jämfört med kontrollgruppen (ibid.).  

 

Espeland (2007) hade en intervention liknande den av Wolf et al., även om Espeland 

använde sig av fler möten. Espeland utvärderade hur en intensiv livsstilsförändring 

minimerade risken för hjärt- och kärlsjukdomar i kroppen hos personer som var överviktiga 

och hade diabetes typ 2. Espelands studie utgick från AHEAD-programmet, ett program som 

har pågått under nästan 13 år med fokus på att förbättra livskvalitén för individer med 

diabetes. Totalt inkluderades 5145 deltagare som alla följdes i olika studier under de 13 åren 

(Espeland, 2007; M, Espeland, personlig kommunikation, 6 maj 2012). De som deltog i 

undersökningen fick ta del av regelbundna möten, både i form av gruppmöten och individuellt, 

för att nå målet att vara fysiskt aktiva minst 175 minuter per vecka samt att reducera sitt 

kaloriintag. Det innebar en upprepad serie av tre gruppmöten i rad följt av ett individuellt 

möte, med en intensitet om ett möte i veckan de första sex månaderna, därefter hölls 

gruppmöten varannan vecka och individuellt möte en gång i månaden, därefter ett möte 
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varannan vecka i två månader och avslutningsvis ett möte i månaden under sex månader. I 

slutet av Espelands studie hade interventionsgruppen förlorat 8,6 procent av sin ursprungliga 

vikt och deras värden i HbA1c och riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar hade minskat. 

Kontrollgruppen hade endast minskat sina värden med liten skillnad från deras ursprungliga 

vikt. 

 

Målmedveten handledning 

Gary et al. (2003) hade som syfte att undersöka om en mångsidig intervention, fokuserad på 

beteendeförändring, kunde förbättra värden som var signifikanta för diabeteskontroll, till 

exempel HbA1c, hos en grupp svarta amerikaner med diabetes typ 2. Fokus låg på 

utbildning, antingen genom en sjuksköterska eller frivillig sjukvårdare, eller båda 

tillsammans. Sjuksköterskans arbetsmetod utgick från personliga möten, 45 minuter långa, 

på klinik eller via telefon. Fokus låg på utbildning, rådgivning och uppföljning kring 

diabetes. Den frivillige sjukvårdaren fokuserade på att boka tider för möten och utbilda 

deltagarna som hon var ansvarig för. Hennes roll gick även ut på att övervaka deltagarnas 

beteende och se till att deltagarna behöll sin följsamhet till behandlingsrekommendationerna.  

 I slutet av studien hade alla deltagarna som ingick i undersökningen ökat sitt BMI något, 

mellan 0,4 och 0,9. Däremot framkom det att den grupp som behandlades av en 

sjuksköterska, gjorde de största framstegen i att förbättra sin diet, medan de grupperna, som 

behandlades av en frivillig sjukvårdare respektive av en sjuksköterska och en frivillig 

sjukvårdare, ökade den tid de lade ner på fysisk aktivitet. Till skillnad från Gary et al. visade 

Mayer-Davis et al. (2004) i sin studie på ett positivt resultat när det gällde viktminskning, i 

det att interventionsgruppen sänkte sin vikt med 3,1 kg. Mayer-Davis et al. ägnade sin studie 

åt att utvärdera effekterna av livsstilsåtgärder för överviktiga som bodde på landsbygden. 

Deltagarna som ingick i interventionsgruppen blev uppmanades till fysisk aktivitet minst 150 

minuter per vecka och till att sänka kaloriinnehållet i sina måltider med 25 procent. 

Interventionen inkluderade individuella möten med enskild handledning var fjärde vecka 

under fyra månader, för att minskas till en gång var fjärde månad under den senare hälften 

av tolvmånadersstudien.  

 

Möte med pedagogiska inslag 

Espeland (2007) hade som en del av interventionen i sin studie att alla deltagarna 

inledningsvis fick delta i ett undervisningstillfälle om diabetes, där man särskilt betonade 
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vikten av hälsosam diet och av att vara fysiskt aktiv för såväl viktkontroll som 

blodsockerkontroll. Alla som rökte fick rökavvänjningsmaterial och uppmanades sluta röka. 

Espeland menade att förstahandsvalet för att uppnå viktnedgång för de med diabetes typ 2, 

är kaloribegränsning. Deltagarna i interventionsgruppen fick även hålla sig till en 

kaloribegränsning, vilket innebar att deltagarnas måltider fick innehålla max 30 procent av 

kalorier från fett och att minst 15 procent av kalorierna skulle komma från proteiner.  

 

Vägledning för egenkontroll av livsstilsbeteende  

Sjuksköterskan i studien av Gary et al. (2003) hade som mål att tre gånger per år, och oftare 

vid behov, besöka deltagarna. Vid dessa tillfällen gav hon patientvård, utbildning, 

rådgivning, uppföljning, remisser, feedback från läkare samt coachning för bättre 

livshållning, vilket bland annat inkluderade att föreslå dietförändringar. Effekterna av 

omvårdnadsåtgärderna visade sig vara positiva då bland alla grupperna som ingick i studien, 

gjorde den grupp som sjuksköterskan var ansvarig för de största framstegen i att förbättra sin 

diet. Även Gallegos et al. (2006) använde sig av dietförändringar som en del av deras 

intervention. I deras studie inbegrep omvårdnadsåtgärderna – utöver att lära ut förmågan att 

hantera medicinering, bedömning av fotstatus, kontroll av blodsockerhalten – även 

vägledning i att beräkna adekvat energiintag. 

 

Jakcic et al. (2009) studerade effekten av en intensiv livsstilsförändring som fokuserade på 

viktminskning. Interventionsgruppen fick som mål att endast inta 1200-1800 kcal, beroende 

på deras vikt, och byta två måltider mot näringsdrycker och snackbar eller ta del av 

detaljerande måltidsplaneringar. Deltagarna instruerades att öka sin fysiska aktivitet till 

inledningsvis minst 50 minuter per vecka, för att nå 175 minuter per vecka efter sex 

månader. Som en del i interventionen uppmuntrades deltagarna att öka livsstilsrelaterade 

fysiska aktiviteter såsom att gå i trappor istället för att ta hissen, promenera istället för att 

köra bil samt minska användningen av arbetsbesparande apparater. Medverkande i 

interventionsgruppen hade, i slutet av studien, sänkt sin vikt i snitt med 8,7 kg. En liknande 

omvårdnadsåtgärd med fokus på diet kan ses i studien av Williamson et al. (2009). Även i 

deras studie fick deltagarna i uppgift att ersätta två måltider och ett mellanmål med 

näringsrik vätska och en ”snackbar” under första sex månaderna, minskat till att ersätta en 

måltid och ett mellanmål de återstående sex månaderna av studien. Deltagarna instruerades 

att själva mäta sitt eget energiintag och övervaka hur mycket tid de lade ner på fysisk 
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aktivitet. Deras syfte var att se vilken effekt ett viktbehandlingsprogram hade hos de 

individer som var överviktiga och hade diabetes typ 2. Resultatet blev att deltagarna i 

interventionsgruppen sänkte sin vikt i snitt med 8,8 kg.  

 

Belalcazar et al. (2010) hade som syfte i sin studie att utvärdera om en 12 månader lång 

intensiv livsstilsförändring hos överviktiga med diabetes typ 2 skulle minska CRP hos de 

som ingick i interventions- och kontrollgruppen. Interventionsgruppen fick delta i ofta 

förekommande möten, både i form av grupp- och individuella möten. Utgångspunkten för 

dessa möten var att ge stöd för att deltagarna skulle öka sin fysiska aktivitet samt att 

reducera sina kalori- och fettintag. Slutresultatet av studien visade att interventionsgruppen 

sänkte sina CRP-värden markant jämfört med kontrollgruppen. Även vikt, BMI och 

midjemått sänktes avsevärt hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Unik et al. (2011) skiljde sig i sin studie från Belalcazar et al. genom att de hade 

omvårdnadsåtgärder som passade mer in i likheten i studien genomförd av Williamson et al. 

(2009). Unick et al. undersökte hur en intensiv livsstilsförändring påverkade viktnedgång 

hos överviktiga personer med diabetes typ 2. Interventionen hade fokus på fysisk aktivitet 

och diet. I interventionen tillhandahölls deltagarna gratis måltidsersättningar som stöd i 

viktminskningsprocessen. Deltagarna instruerades att under de första fyra månaderna ersätta 

två måltider och ett mellanmål per dag med en måltidsersättningsprodukt, och under de 

återstående åtta månaderna ersätta en måltid och ett mellanmål per dag. Deltagarna fick 

också en plan för träningsaktiviteter i hemmet för att öka träningstiden till över 175 minuter 

per vecka de första sex månaderna. I slutet hade deltagarna sänkt sin vikt i snitt med nio 

procent. 

 

Meningsfull återkoppling 

 

Regelmässig uppläggning 

Couch, Sheffield, Gerthoffer, Ries och Hollander (2003) använde olika metoder för att 

bibehålla en regelbunden kontakt med de medverkande som ingick i undersökningen. 

Studiens ändamål var att observera förändringar i kliniska värden hos personer som var över 

65 år jämfört med personer som var yngre än 65 år. Deltagarna fick vård av en sjuksköterska 

som var specialiserad på diabetes. För bedömning, utbildning och medicinering av 
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deltagarna i de två grupperna använde sig sjuksköterskan av ett protokoll som utvecklats för 

studien. För uppföljning, som skedde minst fyra gånger under tolv månader, kontaktades 

varje deltagare regelbundet antingen via telefon eller genom ett personligt möte på en klinik. 

Mötena skedde i början av studien samt under den tredje, sjätte och tolfte månaden. Vid 

studiens slut hade deltagarna sänkt sitt BMI i snitt med 0,4. Dessutom hade deras kunskap 

kring fysisk aktivitet och diet ökat markant. Likande användning av regelbundna möten, 

dock med fler tillfällen än vid Couch et al., kan ses i studien av Mayer-Davis et al. (2004). 

En del av interventionen i deras studie innebar en upprepad serie av tre gruppmöten i rad 

följt av ett individuellt möte, med en intensitet om ett möte i veckan de första fyra 

månaderna, därefter ett möte varannan vecka i två månader och avslutningsvis ett möte i 

månaden under sex månader. Vid dessa entimmarsmöten delgav dietisten både kostråd och 

råd för fysisk aktivitet. Resultatet visade att interventionsgruppen sänkte sin vikt i snitt med 

3,1 kg. I likhet med de två ovan nämnda studierna hade Belalcazar et al. (2010) som en del i 

sin studies omvårdnadsåtgärder att interventionsgruppen fick delta i ofta förekommande 

möten, både i form av grupp- och individuella möten. Utgångspunkten för mötena var att ge 

stöd att öka deltagarnas fysiska aktivitet samt att reducera deras kalori- och fettintag. 

Resultatet visade på en avsevärd sänkning av vikt, BMI och midjemått hos 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

 

Systematisk uppföljning  

Huang, Wu, Leng och Lin (2004) undersökte effektiviteten av ett sjuksköterskeprogram, där 

omvårdnadsåtgärderna gick ut på att göra hembesök dagligen hos individer med diabetes, 

för att se om detta ledde till att deras självkontroll kring diabetes förbättrades. En 

forskarassistent genomförde dagliga hembesök hos interventionsgruppens deltagare. Denne 

hade i uppgift att övervaka deltagarnas medicinering (insulin), motivera dem att öka sin 

fysiska aktivitet samt ge dem stöd i val av kost. I slutet av studien hade deltagarna i 

interventionsgruppen sänkt sin vikt med 1,9 kg. Inga signifikanta förändringar sågs hos 

kontrollgruppen. Wolf et al. (2004) använde sig förvisso av både grupp- och individuella 

möten men skiljde sig från Huang et al. genom att inte göra några hembesök samt att studien 

av Wolf et al. löpte under en längre tid än studien av Huangs et al. Det vill säga under ett år. 

Deltagarna fick individuell återkoppling totalt sex gånger under det år som studien löpte, 

samt månatliga telefonsamtal. Vid studiens slut hade deltagarna i interventionsgruppen sänkt 

sina värden i HbA1c och sänkt sin vikt i snitt med 2,5 kg. Williamson et al (2009) använde 
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som en del av sin intervention att deltagarna i interventionsgruppen skulle ha en månadsvis 

individuell session och tre månadsvisa gruppmöten upp till sex månader. Därefter, upp till 

tolfte månaden, minskades gruppmötena till två per månad. Under dessa sessioner blev 

deltagarna fortlöpande uppmuntrade att ersätta måltider med näringsdrycker och snackbars 

samt att deras vikt vägdes vid varje möte.  

 

Kulturstrategier 

 

Kulturanpassning 

Gallegos et al. (2006) använde som en del i sin studie att deltagarna skulle få individuellt 

anpassade mål för särskilda beteenden, riktade mot deltagarnas kultur och tradition. En 

förbättrad kontroll av deras metabolism skulle åstadkommas genom att deltagarna skulle 

exempelvis minska intaget av majsbröd under måltiderna, något som annars är vanligt i den 

mexikanska matkulturen. Vid varje nytt rådgivningstillfälle undersökte rådgivaren om målet 

hade blivit uppnått. Interventionsgruppen hade, i slutet av studien, sänkt sitt HbA1c 

signifikant. Mayer-Davis et al. hade, förutom de 16 lektionerna i beteendestrategier för 

viktminskning och fysisk aktivitet, som en del av sin intervention att den som höll i 

interventionen gavs ytterligare beteendestrategier för att hjälpa deltagarna att uppnå 

viktminskningsmålen som anpassats till individuella behov. I beteendestrategierna ingick 

uppmuntran till låg nivå eller medelnivå för personer som hade väldigt orörlig livsstil, 

förslag på lämpliga platser för att utöva fysisk aktivitet och även förslag på 

lågfettsingredienser vid matlagning. Vid studiens slut efter 12 månader hade de som ingått i 

interventionsgruppen minskad sin medelvikt med 3,1 kg.  

 

Livsstilsförändring som målsättning 

Wolf et al. (2004) tillämpade individuellt anpassade mål för viktminskning, baserade på 

nationella dietrekommendationer för överviktiga personer med typ 2 diabetes. Via månatliga 

telefonsamtal upprätthölls kontakten med deltagarna för att ge stöd till dessa. I slutet av 

studien hade deltagarna i interventionsgruppen förbättrat sina värden i HbA1c och även 

minskat användandet av mediciner. Även om Albu et al. (2010) hade liknande 

omvårdnadsåtgärder som Wolf et al. genom individuell målsättning, skiljde sig resultaten 

gällande viktminskning i studierna. Resultatet av studien av Albu et al. visade att deltagarna i 
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snitt tappade 10 procent av sin ursprungliga vikt jämfört med cirka 2 procent i snitt i Wolfs et 

al. studie. Som syfte hade Albu et al. att undersöka resultatet av livsstilsinterventioner med 

fokus på fysisk aktivitet och diet hos överviktiga personer med diabetes typ 2. Deltagarna 

skulle försöka vara aktiva 180 minuter per vecka och minska sitt dagliga kaloriintag med 500 

kcal jämfört med tidigare. Studien innehöll månatliga individuella möten som möjliggjorde för 

livsstilsrådgivarna att skräddarsy behandlingen så att den passade deltagarnas behov, inklusive 

sådana behov som kan hänföras till kulturella eller etniska skillnader.  

Samordning av omvårdnad 

 

Samverkan med andra vårdprofessioner  

Vrijhoef, Diedriks, Spreeuwenberg och Wilderen (2002) undersökte följden av en 

vårdmodell där en sjuksköterska, specialiserad på diabetes, hade ansvaret av vården för 

deltagarna. Sjuksköterskans arbetsuppgifter innebar direktkontakt med och vård av patienter 

(fysisk undersökning och medicinsk historia), rådgivning och utbildning. Vid behov tog hon 

kontakt med andra professioner i vården, till exempel läkare, dietist och 

distriktssjuksköterska. I slutet av studien framkom det att diet, egenvård och träning 

förbättrades hos den experimentgrupp som hade sjuksköterskan som koordinator. Istället för 

att ta kontakt med andra instanser, samrådde varannan vecka sjuksköterskan och den 

frivillige sjukvårdaren, i den kombinerade vårdmodellen av Gary et al. (2003) för att 

koordinera interventionerna och främja samverkan. Resultatet visade att den grupp, som 

handleddes av både sjuksköterskan och den frivillige sjukvårdaren, ökade sin fysiska 

aktivitet mer än av de grupperna som leddes av endast den ena eller den andra vårdaren. 

Kategoriserade omvårdnadsåtgärder och effekterna av dessa 

 

Nedan redovisas effekterna av de olika omvårdnadsåtgärderna grupperade i kategorier och 

subkategorier samt fördelade på förändringar i HbA1c, vikt och BMI (Tabell 4). De angivna 

värdena har hämtats ur de vetenskapliga artiklar som ingår i analysen. Alla artiklar - förutom 

Vrijhoef et al. (2002) som redovisade förbättrad diet, egenvård och fysisk aktivitet - anger 

minst ett positivt värde för förbättrad livskvalité. Resultatet i studien av Vrijhoef et al. visade 

på en ökning av BMI, därav blev det ett negativt värde och ledde därför inte till förbättrad 

livskvalité. Förändring av HbA1c anges antingen i procentenheter (%) eller de enheter som 
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HbA1c mäts i (mmol/mol). Förändring av vikt anges antingen i kg eller procent (%). 

Förändring av BMI anges kg/m
2
 . 

 

I tabell 4 redovisas effekterna av HbA1c, vikt och BMI för de olika studier där respektive 

omvårdnadsgärd ingår. Flera åtgärder ingår i alla studier, som framgår av tabell 4. Därmed ska 

förstås att det exempelvis inte är de åtgärder, kopplade till subkategorin Rådgivande möten, 

som allena resulterat i sänkning av HbA1c med 2,3 respektive 0,7 %, utan att det även är andra 

i studien ingående åtgärder som bidragit till detta resultat. Sammanfattningen av de 

kategoriserade omvårdnadsåtgärderna och effekterna av dessa visar således att kombinerade 

omvårdnadsåtgärder, det vill säga de olika omvårdnadsåtgärderna som beskrivits ovan, ger 

resultat med tydligt positiva effekter. Däremot framgår inte av dataanalysen vilken effekt varje 

enskild omvårdnadsåtgärd har. 

 

Tabell 4. Kategoriserade omvårdnadsåtgärder och effekten av dessa 

 
GODA RÅD HbA1c Vikt BMI 

Rådgivande möten -2,3  -0,7 % -8,6 % -2,5 kg  

Målmedveten handledning  -3,1 kg +0,4 

Möte med pedagogiska inslag  -0,7 %  -8,6 %  -3,1 kg  

Vägledning för egenkontroll av livsstilsbeteende -2,3 -9 kg  -8,7 kg  -9% +0,4   -3,2 

Forts. Tabell 4 
 

MENINGSFULL ÅTERKOPPLING HbA1c Vikt BMI 

Regelmässig uppläggning -1,2 -9 kg -3,2   -0,4 

Systematisk uppföljning -1,0 -1,9 kg   -8,8 kg   -2,5 kg  

 

KULTURSTRATEGIER HbA1c Vikt BMI 

Kulturanpassning  -2,3 -3,1 kg  

Livsstilsförändring som målsättning -0,1 -2,5 kg   -10%  

 

SAMORDNING AV OMVÅRDNAD HbA1c Vikt BMI 

Samverkan med andra vårdprofessioner   +0,4 
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DISKUSSION 

 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien - att beskriva omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan genomför för 

överviktiga personer med diabetes typ 2 samt effekterna av dessa åtgärder – anses besvarat. 

Denna studie genomfördes med innehållsanalys av tidigare forskning, i huvudsak en kvalitativ 

metod. Eftersom uppsatsen redovisar effekter i siffror har även en kvantitativ metod använts. 

Genom att kombinera både kvalitativ och kvantitativ metod kan en förståelse nås för 

omvårdnadsåtgärder som används inom detta område samt de effekter som kan uppnås. De 

kvantitativa måtten ger en mer exakt uppgift om resultatet som uppstod av varje 

omvårdnadsåtgärd/kategori. 

 

 

Svagheter och styrkor med datasökning  

En möjlig svaghet för den valda datasökningen, är att vissa artiklar inte främst fokuserade på 

att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder, utan lämnade utrymme för viss tolkning av 

sjuksköterskans roll. Vidare går det inte att ur de vetenskapliga artiklarna utläsa vilken effekt 

alla de enskilda omvårdnadsåtgärderna haft på just den specifika studiens resultat. Med sådan 

information om enskilda åtgärders effekter hade alla de enskilda omvårdnadsåtgärdernas 

relevans för livsstilsåtgärder kunnat bekräftas. Det kan ändå bevisas att en positiv livsstil för 

de som är överviktiga och har diabetes typ 2 kan uppnås genom ovan beskrivna 

omvårdnadsåtgärder. Därför finns det, trots ovan beskrivna svagheter, ändå relevans för 

studiens resultat. 

 

Valideringen av de vetenskapliga artiklarna skedde med hjälp av SBUs granskningsmall 

(Bilaga 2). Den 21-gradiga skalan för validering av artiklarna hade ingen föregångare, utan 

skapades och tillämpades för första gången för detta arbete. Gränsvärdet för att ta med 

artikeln i studien, som vid utsållningen subjektivt sattes till 14 poäng, vilket innebar en 

”medelgräns”. Medelgränsen sattes genom en uträkning av att 65 procent av maxvärdet, i 

detta fall 21, skulle vara minimumpoäng, vilket i detta fall var cirka 14 poäng. Alla artiklar 

fick tillräcklig poäng för att inkluderas, och detta borgade för artiklarnas validitet. Artiklarna 

sorterades efter subjektiva bedömningar, men genom att strikt tillämpa alla SBUs 21 frågor i 
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valideringsmallen, kan urvalsmetoden betraktas som giltig. Sammantaget kan anses att 

validiteten i datamaterialet var relativt hög.   

 

En fördel med tillvägagångssättet för den litteraturbaserade studien har varit tillgången till de 

databaser som funnits via EBSCOHost och databasen Google Scholar, från vilka de 

vetenskapliga artiklarna har hämtats. Artiklarna som analyserades har även en stark validitet 

för resultatet då de har blivit publicerade i vetenskapliga tidsskrifter med peer-reviewsystem.. 

De är publicerade från och med 2002 till och med 2011. Tilltron till resultatets reliabilitet 

stöds i detta sammanhang av mängden artiklar (13 stycken) men samtidigt är de allt för få för 

att dra säkra slutsatser. Användningen av SBUs granskningsmall av vetenskapliga artiklar 

(Bilaga 2) innebar också att alla de vetenskapliga artiklarnas tillförlitlighet kunde valideras 

jämte relevansen av deras innehåll.  

 

Svagheter och styrkor med dataanalysen  

En svaghet i dataanalysen är att effekten av varje enskild typ av omvårdnadsåtgärd inte kan 

särskiljas ur materialet, förutom i data ur studien av Gary et al. (2003) där hälsoeffekterna av 

olika typer av vårdteam-sammansättningar tydligt framgår av artikeln. Istället för effekter av 

de enskilda omvårdnadsåtgärderna har resultat av de sammantagna effekterna (förändring av 

HbA1c, vikt, BMI) sammanställts för varje subkategori (Tabell 4). 

 

I genomförandet av dataanalysen framkom en uppsättning kategorier och subkategorier med 

stöd av metodanvisningar i kategorisering av Polit och Beck (2010).  

Kategorinamn och kategoritillhörighet kan hänföras till den teoretiska referensramen för 

metaparadigmet i omvårdnad. Införandet av kategorier möjliggjorde systematisering av 

resultatet. Ur analyssammanställningen kan slutsatser dras om effekten av  av 

omvårdnadsåtgärder.. Såväl metodval som forskningsdata kan anses vara tillförlitliga. Enligt 

Polit och Beck har kvalitativt metodval en vetenskaplig relevans då kvalitativa forskare 

kontinuerligt undersöker, tolkar och fattar beslut om hur man går vidare utifrån vad som 

redan upptäckts. Tillsammans med dataanalysen, dess strukturering med kategoriindelning 

och listande av effekter, utgör detta grund för arbetets trovärdighet. Vad gäller resultatets  

överförbarhet kan möjligtvis  de olika omvårdnadsåtgärder som identifierats kunna användas 
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i vården av andra livsstilsrelaterade sjukdomar där patienterna behöver stöd och information 

för att lägga om sin livsstil.  

 

Denna studie kan förhoppningsvis vara en grund för fortsatt forskning.   

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatdiskussionen genomförs som syntes av teorin kring metaparadigmets 

omvårdnadsbegrepp och analysens fynd. 

Fyra kategorier framstod som analysfynd: Goda råd, Meningsfull återkoppling, 

Kulturstrategier och Samordning av omvårdnad. 

 

Figur 2.Fawcetts begrepp kring omvårdnadens åtgärder och handlingar kopplat med 

resultaten, de funna kategorierna. 

 

Kategorierna i figur 2 faller alla inom ramen för en sjuksköterskas omvårdnadsuppgifter. 

Inom kategorin Goda råd ryms omvårdnadsåtgärder som alla har inslag av möten, och 

ledning, alla för att förbättra livskvalitén för den överviktige med diabetes typ 2. Kategorin 

Meningsfull återkoppling omfattar omvårdnadsåtgärder vilka antingen berör regelmässig 

uppläggning eller systematisk uppföljning. Gemensam nämnare för dessa är planerade besök 

och återkopplingar med regelbundenhet eller systematik, genomförda av sjuksköterska. Inom 
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kategorin Kulturstrategier finns omvårdnadsåtgärder som inriktar sig på individ- och 

kulturanpassade strategier och mål för att underlätta deltagarna att nå de uppsatta 

livsstilsmålen. Kategorin Samordning av omvårdnad skiljer sig från de övriga tre 

kategorierna, då den istället för att beröra åtgärder direkt involverande diabetespatienterna, 

omfattar sjuksköterskans samverkan med andra vårdprofessioner, vilket i sin tur leder till 

bättre behandling för patienterna. De ovanstående fyra kategorierna faller väl inom begreppet 

omvårdnadens åtgärder och handlingar. 

 

Metaparadigmens begrepp omvårdnadens åtgärder och handlingar beskrivs av Fawcett som 

handlingar som sjuksköterskan vidtar för andra människor och de mål eller resultat som 

uppstår av omvårdnadshandlingar. Omvårdnadsåtgärder ses som en ömsesidig process 

mellan sjuksköterskan och de som hon vårdar. Processen omfattar aktiviteter som ofta kallas 

bedömning, bestämning, planering, intervention och utvärdering. 

Aktiviteten Bedömning, som Fawcett (2005) beskriver, kan kopplas till de analysfynd som 

härför till subkategorierna regelmässig uppläggning och systematisk uppföljning. 

Analysfynden visade omvårdnadsåtgärder som innefattade användning av frekventa möten, där 

utbildning, uppföljning och återkoppling inbegreps för att stödja uppfyllelse av mål och 

verifiera resultaten. I en av studierna hade sjuksköterskan tillgång till ett utbildningsprotokoll 

där bedömning av patienten var en viktig faktor. Även användandet av individuella möten, där 

den som ger vården har hänsynstagande till patientens etniska och kulturella bakgrund som en 

del av vården, kan placeras i bedömningsaktiviteten, då behandlingen skräddarsys utifrån 

deltagarnas egna värderingar.  

Aktiviteten Bestämning kan kopplas till subkategorin Regelmässig uppläggning genom att 

sjuksköterskan bestämmer vilken lämplig åtgärd som bör vidtas för patienten för 

måluppfyllelse. Detta sker då sjuksköterskan bedömer deltagarna i undersökningsgruppen i 

samband med att de andra interventionerna såsom utbildning påbörjas och sedan följa upp 

för fortsatt bedömning. 

 

En ytterligare aktivitet som ingår i den ömsesidiga processen är planering, som framgår i 

flera analysfynd. Inom subkategorin Samverkan med andra vårdprofessioner kom det fram 

att sjuksköterskan planerar vården tillsammans med andra vårdgivare. Planering krävs också 

för att använda sig av möten där utbildning, rådgivning och handledning ingår då 



26 

 

sjuksköterskan behöver välja vad som ska delges till patienterna. Planering kan även märkas 

i subkategorierna Regelbunden uppföljning och Regelmässig uppläggning; de som ingår i 

undersökningsgrupperna ska hålla sig till en behandling som planeras och följs upp 

systematiskt, för att nå de uppsatta målen. Att genomföra uppföljning och se till att 

deltagarna även är aktiva i sin viktminskningsprocess kräver planering från vårdgivarens 

sida. Begreppet Planering passar även ihop med kategorin Kulturstrategier. I det fallet 

planeras vården tillsammans med patienten så att det passar dennes etniska och kulturella 

bakgrund för att kunna ge en sådan god vård som möjligt.  

 

Intervention är en del av omvårdandens åtgärder som ingår i alla studier som har analyserats. 

Varje studie baserar sig på någon form av intervention för att kunna genomföra sina 

omvårdnadsåtgärder. Olika typer av interventioner som har framkommit i analysen är 

gruppmöten, återkoppling, rådgivning, utbildning, vägledning och måldefinition. 

 

Utvärdering av de resultat som uppstått av omvårdnadshandlingarna i den ömsesidiga 

processen används i flera analysfynd. Främst kan utvärdering ses i kategorin kring 

Meningsfull återkoppling där alla deltagarna får uppföljning ett antal gånger under en 

bestämd tidsperiod. I en studie fick deltagarna daglig uppföljning när det gällde hälsofaktorer 

relaterat till diabetes, och på så sätt utvärderades deras förmåga att hantera detta dagligen 

jämfört med andra studier som inte hade återkoppling lika aktivt, men de studier vars 

utvärderingar och återkopplingar inte skedde lika ofta pågick även under en längre tid. De 

omvårdnadsåtgärder som ingick i huvudkategorin Goda råd har alla någon form av 

utvärdering. Genom möten, i form av fysiska möten i grupp eller individuellt, alternativt 

genom telefon följs deltagarna undersökningsgrupperna för rådgivning och om de förhåller 

sig till utbildningsplanerna. Utvärdering i sig sker även i slutet av varje vetenskaplig studie, 

då resultatet sammanställs och de som genomfört studien undersöker om målet med studien 

har blivit nått.  

 

Omvårdnadsåtgärderna sammantagna har i alla analysfynd haft positiv utfall med avseende 

viktminskning och förbättrade hälsovärden. I studien som Gary et al. (2003) genomförde, 

ökade visserligen interventionsgrupperna sitt genomsnittliga BMI, men i varje grupp 

förbättrades dieten och mer tid ägnades åt fysisk aktivitet. Intervention i form av utbildning, 

både grupp- och individanpassad, utförd av en sjuksköterska, har visat sig effektivt enligt 
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resultatet. Under utbildningstillfällena har även sjuksköterskan kunnat bedöma hur 

deltagarna har tagit emot informationen som givits under tidigare möten. Resultatet har även 

visat att det finns olika former för att delge goda råd, både i grupp- och individuellt eller 

genom exempelvis telefonkontakt. Vad gäller deltagarnas egna ansvar har analysen visat på 

att intervention i form av vägledning för beräkning av sitt dagliga energiintag har varit en 

väsentlig del i behandlingen för viktminskning.  

Ur tabell 4 framgår det, med undantag för samordning av omvårdnad, att alla kategorier 

framstår som lika effektiva. HbA1c varierar likartat inom varje kategori och det gör även 

viktminskningen. Även BMI uppvisar likartad variation inom kategorierna, förutom en studie 

(Gary et al., 2003) som resulterade i ökat BMI, vilket slår igenom i två kategorier. 

Ovan har visats hur analysfynden samt omvårdnadsåtgärders kategorier och subkategorier 

relaterar till den ömsesidiga processen i metaparadigmets omvårdnadsbegrepp, och hur de 

relaterar till mål och resultat som uppstår av omvårdnadshandlingar. 

 

Senaste evidens 

 

Kategorin Goda råd visade på positiva resultat för förbättrad livskvalitén såsom att HbA1c 

sänktes och viktminskning skedde bland deltagarna. Redan 2007 presenterade Wu och While i 

sin vetenskapliga artikel att vårdpersonalen behöver fokusera mer kring att ge adekvat 

utbildning och stöd för patienterna med diabetes typ 2 att anta en hälsosam livsstil. Vidare 

beskriver Wu och While att det finns ett behov för vidare forskning för att testa olika insatser 

för att stödja patienter med diabetes att gå ner i vikt, och på så sätt kunna införliva dessa med 

klinisk praxis. 

 

Att ha individuellt anpassade mål för att förbättra livskvalitén gav även positiva effekter enligt 

analysen av de vetenskapliga artiklarna då effekterna visade en signifikant sänkning av HbA1c. 

Användningen av individuellt anpassade mål stöds av Roumen, Blaak och Corpeleijn (2009). 

De menar att många överviktiga upplever en svårhet i att genomföra de satta målen för 

viktminskning, exempelvis att minska sin ursprungliga vikt med 8 procent. Att genomföra en 

individuell bedömning för att sedan sätta upp individuellt anpassade mål, där sjuksköterskan 

tar hänsyn till patientens kulturella och etniska behov är av stor vikt för att nå en effektful 
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viktminskning. Därigenom kan också individuell återkoppling ges för att stödja patienten till 

fortsatt viktminskning (ibid.). Här syns tydliga likheter mellan artikeln av Roumen et al. och 

kategorierna Kulturstrategier samt meningsfull återkoppling. Whitemore (2010) menar att det 

är av betydelse att sätta upp mål och planera viktminskningen i samråd med patienten för att 

resultatet inte ska bli orealistiskt i proportion till vad patienten kan åstadkomma. Whitemore tar 

även upp i sin artikel om att sjuksköterskan spelar en viktig roll i att kunna hänvisa patienter 

till andra vårdgivare exempelvis dietist, därav kan Whitemores forskning kopplas till kategorin 

Samordning av omvårdnad. 

 

Slutsats 

Data från de 13 vetenskapliga studierna, analyserade med inspiration av deduktiv 

innehållsanalys, resulterade i fyra kategorier. Förklarade med hjälp av Fawcetts metabegrepp 

kring omvårdnadsåtgärder, ledde kategorierna till ny kunskap om att när kombinerade 

omvårdnadsåtgärder fokuseras på övervikt och diabetes typ 2 tycks detta ge positiva utfall. 

 

Klinisk betydelse 

Det är av vikt för sjuksköterskan som fokuserar på omvårdnad, att inte endast förebygga 

utvecklingen av ett negativt hälsotillstånd, utan även ha en strukturerad utgångspunkt när det 

gäller omvårdnad av individer med sviktande hälsotillstånd, såsom övervikt kombinerat med 

diabetes typ 2. Eftersom sjuksköterskan oftast har betydelsefull del i vården av personer med 

denna typ av hälsotillstånd, är det betydelsefullt att sjuksköterskan har möjlighet att arbeta 

utifrån evidensbaserad omvårdnad och har möjlighet att även fortsättningsvis få adekvat 

utbildning kring dessa hälsotillstånd. 

 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Vidare forskning bör fokusera ytterligare på att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder som 

används av just sjuksköterskan som vårdgivare. Det är även av stor nytta att genomföra 

forskning kring vilka enskilda omvårdnadsåtgärder som visar sig mest effektiva när det gäller 

viktminskning för de individer som har diabetes typ 2 samt att utföra studier där fokus ligger 

på känslor och upplevelser bland deltagarna som ingick i undersökningsgrupperna. 
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BILAGA 1  

Datamatris med rankning av studierna 

Författare, Årtal, Titel Syfte Metod Resultat Rankning 

1. Albu, J., L., Kelley, D., 

Smith, S. Azuma, K., Berk, 

E., Pi-Sunyer, F., & 

Ravussin, E. 2010. 

”Metabolic Changes 

Following a 1-Year Diet 

and Exercise Intervention 

in Patients With Type 2 

Diabetes” 

Att se sambandet mellan 

livsstilsinterventioner 

hos överviktiga med 

diabetes typ 2 och 

långsiktiga förbättringar i 

insulinkänslighet. 

Datainsamling Studien var en del av AHEAD. 58 personer i 

interventionsgruppen. 26 män och 32 kvinnor Studien är 

kompletterande till artikel 12. Studiens intervention utgick 

enligt AHEAD-modellen. LOOK AHEAD (Action for 

Health in Diabetes) är en multi-center, randomiserad klinisk 

studie utformad för att fastställa de långsiktiga effekterna av 

viktminskning hos överviktiga individer med typ 2 diabetes 

De som genomför interventionen är en programledare, en 

läkare och en utbildare inom diabetes, som oftast är en 

sjuksköterska  

Dataanalys Livsstilsåtgärderna enligt AHEAD går ut på att 

under de första sex månaderna har deltagarna grupp- och 

individuella möten med en rådgivare som hjälper dem att 

ändra livsstil. Interventionen var riktad mot fysisk aktivitet 

180 min/vecka samt en minskning av kalorier (-500 kcal per 

dag med vad man vanligen åt) Rådgivaren skapar 

behandlingen utifrån individuellas behov och tar hänsyn till 

kulturella och etniska skillnader. Deltagare skulle anteckna 

sitt intag och sedan försöka minska det. 

Både män och kvinnor 

sänkte sin vikt med stora 

mått. Män förlorade en 

högre andel av sin 

ursprungliga vikt än 

kvinnor. 12.1 % (män) 

jämfört med 8.1 %. 

(kvinnor) I snitt blev 

viktminskningen ca 10 % 

av den ursprungliga 

vikten. 

19 

2. Belalcazar, M., Eeboussin, 

D., Haffner, S., Hoogeveen, 

R., Kriska, A., Schwenke, 

D., Tracy,R., Sunyer, F. & 

Ballantyne, C. 2010. “A 1-

year Lifestyle Intervention 

for Weight Loss in 

Individuals with Type 2 

Diabetes Reduces High C-

Reactive Protein Levels and 

Att utvärdera om en 1 

årig intensiv 

livsstilsförändring för 

viktnedgång minskade 

CRP hos överviktiga 

individer med diabetes. 

(om man har högt CRP 

har man en ökad risk för 

hjärt- och 

kärlsjukdomar.) 

Datainsamling Genom ett pågående multicentertest som 

kallas AHEAD (Action for Health in Diabetes) rekryterades 

1795 individer. 923 i interventionsgruppen, 836 i 

kontrollgruppen.  

Dataanalys Interventionsgruppen deltog i ofta 

förekommande möten, både gruppbaserade och individuella 

vars utgångspunkt var att ge stöd att öka fysisk aktivitet till 

175 min/vecka, att reducera kalori- och det mättade 

fettintaget. Kontrollgruppen fick tre gruppmöten om 

Interventionsgruppen 

sänkte sina CRP värden 

markant jämfört med 

kontrollgruppen. Även 

vikt, BMI, midjemått etc. 

sänktes avsevärt hos 

interventionsgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen där en 

inte alltför stor sänkning 

gjordes 

20 



2 

 

Författare, Årtal, Titel Syfte Metod Resultat Rankning 

Identifies Metabolic 

Predictors of Change” 

hälsoinformation under året som gick. 

3. Couch, C., Sheffield, P., 

Gerthoffer, T., Ries, A. & 

Hollander, P. 2003. 

“Clinical outcomes in 

patiens with type 2 diabetes 

managed by a diabetes 

resource nurse in a primary 

care setting.” 

Studien gick ut på att, 

undersöka förändringar i 

i olika värden hos äldre 

(65 år +) och de som var 

yngre än 65 år som fick 

vård av en 

diabetessjuksköterska.  

Datainsamling Kvantitativ metod med icke experimentell, 

icke slumpmässigt urval. Antal deltagare uppgick till 137 

personer. Data samlades in via enkäter och journaler.  

Dataanalys Ett protokoll för diabetessköterskan skapades 

för patientbedömning, patientutbildning och medicinering 

för diabetes. 

Blodtryck, HBA1c och 

BMI visades ha 

förbättrats i studiens slut.  

17 

4. Espeland, M. 2007.” 

Reduction in Weight and 

Cardiovascular Disease 

Risk Factors in Individuals 

With Type 2 Diabetes: One-

Year Results of the Look 

AHEAD Trial” 

Att utvärdera hur en 

intensiv 

livsstilsförändring 

minimerar risken för 

hjärt- och kärlsjukdomar 

i kroppen 

Datainsamling 5145 deltagare som var överviktiga och 

hade diabetes typ 2 deltog i studien. 2570 var i 

interventionsgruppen och 2575 deltog i kontrollgruppen. I 

slutet av studien var 97,1 % kvar i interventionsgruppen och 

95, 7 % kvar i kontrollgruppen.  

Dataanalys Interventionsgruppen deltog i ofta 

förekommande möten, både gruppbaserade och individuella 

vars utgångspunkt var att ge stöd att öka fysisk aktivitet till 

175 min/vecka, att reducera kalori- och det mättade 

fettintaget. Kontrollgruppen fick tre gruppmöten om 

hälsoinformation under året som gick. Studien utgick från 

AHEAD-programmet. 

Interventionsgruppen 

förlorade 8,6 % av sin 

initiala vikt. Flera 

deltagare i gruppen hade 

även reducerade värden i 

högt blodtryck, 

mediciner och sänkt 

HbA1c. 

 

20 

5. Gallegos, E., Ovalle-

Berúmen, F. & Gomez-

Meza, M. 2006. “Metabolic 

control of adults with type 2 

diabetes mellitus through 

education and counseling.” 

Att testa effekten av en 

omvårdnadsåtgärd 

fokuserad på utbildning 

och rådgivning på vuxna 

med diabetes typ 2 som 

är överviktiga för att öka 

deras metaboliska 

kontroll. 

Datainsamling 45 deltagare. Kvasiexperimentell design. 25 

var i interventionsgruppen, 20 i kontrollgruppen.  

Dataanalys Interventionsgruppen fick sex 

utbildningstillfällen , 90 minuter långa, som handlade om 

fysisk aktivitet, ätande, blodsocker diabetes vård i dagliga 

livet samt i medeltal 20 stycken individuella 

rådgivningstillfällen som var mellan 30-90 minuter långa 

under totalt 50 veckor. 

Interventionsgruppen 

sänkte sina värden i 

HbA1c markant jämfört 

med kontrollgruppen 

18 
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Författare, Årtal, Titel Syfte Metod Resultat Rankning 

6.  Gary, T., Bone, L., Kill, 

M., Levine, D., McGuire, 

M., Saudek, C. & Brancati, 

F. 2003. “Randomized 

controlled trial of the 

effects of nurse case 

manager and community 

health worker interventions 

on risk factors for 

diabetesrelated 

complications in urban 

African Americans.” 

Syftet med studien var 

att undersöka om en 

mångsidig intervention, 

med fokus på beteende, 

genomförd av en 

sjuksköterska och/eller 

en frivillig vårdare där 

sjuksköterskan är 

ansvarig för 

behandlingen, kan 

förbättra värden 

signifikanta för 

diabeteskontroll som till 

exempel HbA1c hos en 

grupp som består av 

svarta amerikaner med 

diabetes typ 2. 

 

Datainsamling Kvasiexperimentell design med kvantitativ 

metod. Slumpmässigt urval. Data på deltagarna samlades in 

genom fysiska tester, tester utföra på laboratorium.Totalt 

ingick 149 deltagare under studiens gång som delades in i 

fyra grupper.  

Dataanalys Första gruppen fick vanlig medicinsk vård. 

Andra gruppen fick en sjuksköterska som ledare för 

behandlingen. Tredje gruppen fick en frivillig vårdare som 

ledare för behandlingen och fjärde gruppen fick kombinerad 

vård av både sjuksköterska och frivillig sjukvårdare. 

Interventionen var utbildning, stöd och beteendeförändring 

om faktorer kring diabetes. 

Även om alla deltagarna 

i grupperna ökade sitt 

BMI (med obetydliga 

resultat) gjorde grupp 2 

de största framstegen att 

förbättra sin diet. Grupp 

3 och 4 gjorde också 

framsteg i att lägga ner 

mer tid på fysisk 

aktivitet.  

19 

7. Huang, C., Wu, S., Jeng, C. 

& Lin, L. 2004. “The 

Efficacy of a Home-Based 

Nursing Program in 

Diabetic Control of Elderly 

People with Diabetes 

Mellitus Living Alone” 

 

Studien skulle bedöma 

värdet av ett hembaserat 

sjuksköterskeprogram 

som gick ut på att hjälpa 

äldre med diabetes att 

kunna ha mer kontroll på 

sitt hälsotillstånd  

Datainsamling Metoden var kvantitativ med kvasi-

experimentell design. Data samlades in genom 

frågeformulär och fysiska tester. Totalt ingick 44 

medverkande i undersökningen som delades in i 2 grupper. 

Studien pågick totalt under sex veckor.  

Dataanalys Första gruppen bestod av 15 deltagare och fick 

dagliga hembesök av forskarassistent för att ha uppsikt över 

medicin (insulin) motion, diet och självhantering av 

blodglukos. Andra gruppen bestod även av 15 deltagare. De 

fick tillgång till information om hur de skulle gå tillväga 

med självövervakning av diet, medicin, träning och 

blodglukos. Kontrollgruppen bestod av 14 deltagare 

Både första och andra 

gruppen hade noterbara 

skillnader jämfört med 

kontrollgruppen. Första 

gruppen reducerade mer i 

vikt än andra gruppen 

(1,9 kg jämfört med 0,53 

kg) och båda grupperna 

visade även på att deras 

kunskap kring 

diabetesvård ökade. 

17 

8. Jakcic, J., Jaramillo, S., 

Balasubramanyam, A., 

Bancroft, B., Curtis, J., 

Mathews, A., Pereira, M., 

Regensteiner, J. & Ribisl, 

P. 2009. ”Effect of a 

Att studera effekten av 

en intensiv 

livsstilsförändring 

fokuserad på 

viktminskning jämfört 

med en kontrollgrupp. 

Datainsamling Randomiserad kontrollerad studie. 4376 

deltagare från AHEAD studien. 2244 deltagare i 

interventionsgruppen. 2132 deltagare i kontrollgruppen.  

Dataanalys Deltagarna i interventionsgruppen skulle äta 

mellan 1200-1800 kcal/dag även ersätta två måltider främst 

Jämfört med 

kontrollgruppen sänkte 

intervensionsgruppen sin 

vikt markant, i snitt med 

8,7 kg. 

20 
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Författare, Årtal, Titel Syfte Metod Resultat Rankning 

Lifestyle Intervention on 

Change in 

Cardiorespiratory Fitness 

in Adults with Type 2 

Diabetes: results from the 

Look AHEAD Study.” 

frukost och lunch, med en ”snack bar” och en proteinshake. 

De skulle också bli mer fysiskt aktiva, till en början minst 50 

min/vecka för att sedan öka till 175 min/vecka. Den fysiska 

aktiviteten var främst i form av träning hemma. Deltagarna 

fick även råd och stöd i att vara fysiskt aktiva i sitt dagliga 

liv. 

9. Mayer-Davis, E., 

D'Antonio, A., Smith, S., 

Kirkner., Martin S., Parra-

Medina D. & Schultz, R. 

2004.  Pounds Off “With 

Empowerment (POWER): a 

clinical trial of weight 

management strategies for 

Black and White adults with 

diabetes who live in 

medically underserved 

rural communities.” 

Att utvärdera 

livsstilsåtgärder för 

överviktiga diabetiker 

som bor på landsbygden 

Datainsamling Randomiserad kontrollerad studie. 152 

deltagare. Två testgrupper och en kontrollgrupp. Alla 

deltagarna hade diabetes typ 2 och var överviktiga.  

Dataanalys De fick alla ett mål att gå ned i vikt med 10 % 

av sin nuvarande vikt. Grupp 1 (49 deltagare) uppmanades 

till minst 150 minuter av fysisk aktivitet /vecka och 

måltiderna skulle sänkas med 25 % kalorier. De fick även 

individuell rådgivning och återkoppling varje vecka. Grupp 

2 (47 deltagare) fick tre gruppträffar och en individuell 

session under de 12 månader studien höll på. 

Kontrollgruppen (56 deltagare) fick ett individuellt möte och 

sedan skriftlig information. Mayer-Davis et al. utgick från 

Diabetes Prevention Program (DPP) som var en 

randomiserad klinisk prövning, som genomfördes på 27 

center för att avgöra om livsstilsinterventioner i form av fysisk 

aktivitet, minskat kaloriintag eller farmaka (metformin) skulle 

förhindra eller fördröja debuten av diabetes. Kommittén som 

utvecklade åtgärderna/handlingarna bestod av sjuksköterskor, 

dietister, psykologer och läkare 

Deltagarna i grupp 1 

sänkte sin vikt i större 

proportion jämfört med 

kontrollgruppen ( i snitt 

med 3,1 kg). Ingen större 

skillnad sågs i 

viktminskning mellan 

grupp 2 och 

kontrollgruppen. 

19 

10. Unick, J., Beavers, D., 

Jakicic, J., Kitabchi, A., 

Knowler, W., Wadden, T. 

& Wing, R-R. 2011. 

“Effectiveness of Lifestyle 

Interventions for 

Individuals With Severe 

Obesity and Type 2 

Att undersöka 

viktminskning genom 

antingen en intensiv 

livsstilsförändringsgrupp 

eller en kontrollgrupp. 

Datainsamling Randomiserad, kontrollerad, studie. 

Deltagare i AHEAD-programmet blev placerades i antingen 

en interventionsgrupp (2053 deltagare) eller en 

kontrollgrupp (3092 deltagare). 

Dataanalys Interventionsgruppen fick utbildning i att öka 

sin fysiska aktivitet, gruppmöten skedde 3 gånger/månad 

och en individuell session/månad. Deltagarna skulle försöka 

Deltagarna i 

interventionsgruppen 

förlorade 9 % i snitt av 

sin ursprungliga 

kroppsvikt. 2/3 av 

gruppen förlorade 5% 

eller mer av sin 

ursprungliga kroppsvikt 

och 1/3 förlorade 10 % 

18 
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Författare, Årtal, Titel Syfte Metod Resultat Rankning 

Diabetes” hålla sig till att äta 1200-1800 kcal per dag. De fick även 

hembaserade träningsplaner 

eller mer av sin 

kroppsvikt. 

11. Vrijhoef, H., Diedriks, J., 

Spreeuwenberg, C., 

Wolffenbuttler, B. & van 

Wilderen, L. 2002. ”The 

nurse specialist as a main 

care-provider for patients 

with type 2 diabetes in a 

primary care setting: 

effects on patient 

outcomes.” 

Studiens syfte var att 

undersöka följden av en 

vårdmodell där en 

sjuksköterska, med 

specialisering på 

diabetes, hade ansvaret 

för vården av deltagarna 

i en öppen 

vårdinrättning. 

Datainsamling Kvantitativ metod med en 

kvasiexperimentell design och ett icke slumpmässigt urval. 

Information samlades genom enkäter och observationer. 

Totalt ingick 198 deltagare i studien. Experimentgruppen 

bestod av 103 deltagare och kontrollgruppen bestod av 23 

deltagare. 

 

Dataanalys Sjuksköterskan som hade huvudansvaret 

planerade vården åt deltagarna i experimentgruppen och om 

det behövdes remitterade hon patienterna till andra 

vårdgivare, till exempel läkare, dietist och 

distriktssjuksköterska. Sjuksköterskans arbetsuppgifter 

bestod även av direkt kontakt och vård av patienter (fysisk 

undersökning och medicinsk historia), organisering av vård, 

rådgivning och utbildning.  

Flera värden som till 

exempel diet, egenvård 

och träning förbättrades 

hos experimentgruppen 

jämfört med resultaten då 

en läkare hade ansvaret 

för vården. 

19 

 

12. Williamson, D., Rejeski, J., 

Lang, W., van Dorsten, B., 

Fabriavtore, A. & Toledo, 

K. 2009. ”Impact of a 

Weight Management 

Program onHealth-Related 

Quality of Life in 

Overweight Adults With 

Type 2 Diabetes” 

Att testa effekten av ett 

viktbehandlingsprogram 

för att förbättra HRQQL 

(Health-related Quality 

of Life) hos överviktiga 

vuxna som har diabetes 

typ 2. 

Datainsamling Randomiserad multiort klinisk 

undersökning. 5145 deltagare. 2496 i interventionsgruppen 

under hela studiens tid. 2463 i kontrollgruppen under hela 

studiens grupp. Interventionsgruppen behandlades utifrån 

liknande studier som följde AHEAD.  

Dataanalys Deltagaren skulle förlora 7 % av sin 

ursprungsvikt. Den fysiska aktiviteten skulle vara 

175min/veka. En individuell session och 3 gruppsessioner 

genomfördes/månad där deltagarna blev uppmuntrade att 

ersätta två måltider och ett mellanmål med flytande måltider 

och snackbar. 

Deltagarna i 

interventionsgruppen 

gjorde stora framsteg och 

sänkte sin vikt med i snitt 

8,8 kg. Kontrollgruppen 

visade ingen förbättring. 

Deltagarna i 

interventionsgruppen 

upplevde att deras 

livskvalité förbättrades 

avsevärt. 

17 

13. Wolf, A., Conaway, M., 

Crowther, J., Hazen, K., 

Nadler, J., Oneida, B. & 

Bovbjerg, V. 2004. 

Syftet var att granska 

verkningsgraden av ett 

livsstils-

interventionsprogram 

Datainsamling Kvantitativ metod med en experimentell 

design. Randomiserad kontrollerad studie med slumpmässigt 

urval. Totalt fanns 144 deltagare under studiens gång.  

I slutet av studien hade, 

interventionsgruppen, 

sänkt sitt HbA1c, fått ett 

mindre midjemått, hade 

18 
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Författare, Årtal, Titel Syfte Metod Resultat Rankning 

“Translating Lifestyle 

Intervention to practice in 

obese patients with type 2 

diabetes” 

som kan vara användbart 

för överviktiga individer 

med diabetes typ 2. 

Dataanalys Interventionsgruppen bestod av 73 deltagare och 

fick en bedömning, uppsättning av mål, stöd samt 

utbildning, både i grupp och individuellt.  

minskat sin vikt i snitt 

med 2,5 kg samt minskat 

sitt användande av 

mediciner jämfört med 

kontrollgruppen. 
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BILAGA 2  

Granskningsmall för vetenskapliga artiklar (SBU, 2012) 

 

 Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

1. Syfte 

a) Utgår studien från en väldefinierad 

problemformulering/frågeställning? 

□ □ □ □ 

2. Urval 

a) Är urvalet relevant? □ □ □ □ 

b) Är urvalsförfarander tydligt skrivet? □ □ □ □ 

c) Är kontexten tydligt beskriven? □ □ □ □ 

d) Finns relevant etiskt resonemang? □ □ □ □ 

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? □ □ □ □ 

Kommentarer syfte, patientkarakterstika, kontext etc.  

3. Datainsamling 

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven? □ □ □ □ 

b) Är datainsamlingen relevant? □ □ □ □ 

c) Råder datamättnad? □ □ □ □ 

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i 

relation till datainsamlingen? 

□ □ □ □ 

Kommentarer urval, datainsamling, datamättnad etc.  

4. Analys 

a) Är analysen tydligt beskriven? □ □ □ □ 

b) Är analysförfarandet relevant i relation till 

datainsamlingsmetoden? 

□ □ □ □ 

c) Råder analysmättnad? □ □ □ □ 

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i 

relation till analysen? 

□ □ □ □ 

Kommentarer analys, analysmättnad etc.  

5. Resultat 

a) Är resultatet logiskt? □ □ □ □ 

b) Är resultatet begripligt? □ □ □ □ 

c) Är resultatet tydligt beskrivet? □ □ □ □ 

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram? 

□ □ □ □ 

e) Genereras hypotes/teori/modell? □ □ □ □ 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

□ □ □ □ 

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang 

(kontext)? 

□ □ □ □ 

Kommentarer resultatens tydlighet, tillräcklighet etc.  
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