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Introduktion: Diabetes är en sjukdom som drabbar fyra till sex procent av Sveriges 

befolkning, 80 procent av dem har diabetes mellitus typ 2. Symtom för diabetes är ökad törst, 

ökad urinmängd samt trötthet. Diabetes behandlas med livsstilsförändringar samt 

medicinering. Det är hälso- och sjukvårdens uppgift att påverka patientens levnadsvanor och 

motivera till en livsstilsförändring. En distriktssköterska ska arbeta hälsofrämjande för att 

förebygga sjukdom.  Syftet: Studiens syfte var att undersöka faktorer som påverkar följsamhet 

till livsstilsråd hos personer med diabetes mellitus typ 2 inom primärvården. Metod: Enligt 

metod beskriven av Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] har en systematisk 

litteraturstudie genomförts. Studier till litteraturstudien söktes fram i databaserna Cinahl och 

PubMed. Elva artiklar utgör resultatet i litteraturstudien.  Resultat: I studiens resultat framkom 

tre teman med kategorier. Det som framkom som påverkade följsamheten till livsstilsråd hos 

personer med diabetes mellitus typ 2 var temat personliga faktorer med kategorierna: 

motivation, fysisk och kognitiv förmåga, kunskap och utveckling. Temat sociala faktorer med 

kategorierna: relationer med närstående, relationer med vårdpersonal och språkbarriärer. 

Temat omgivningsfaktorer med kategorierna: ekonomiska förutsättningar, kultur och religion 

samt klimat. Slutsats: Det fanns flera faktorer som påverkade följsamheten till livsstilsråd, 

både positivt och negativt. För personer med diabetes mellitus typ 2 var stöd av vårdpersonal 

viktigt för följsamheten. Vårdpersonal skall identifiera personens motivation till 

livsstilsförändringar. Studien ger ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar följsamheten 

och kan hjälpa distriktssköterskor i sitt hälsofrämjande arbete med personer med diabetes 

mellitus typ 2. 
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Introduction: Diabetes affects four to six percent of Sweden's population, 80% of them have 

type 2 diabetes mellitus. Symptoms of diabetes are increased thirst, increased amount of urine 

and fatigue. The treatment for diabetes is lifestyle changes as well as medication. It is the 

responsibility of healthcare personnel to influence the patient's living habits and motivate a 

lifestyle change. Health promotion constitutes one area of the district nurses work. Aim: The 

aim of the study was to examine factors affecting adherence to lifestyle advice among persons 

with diabetes mellitus type 2 in primary care. Method: According to method described by 

Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of [SBU], a systematic 

literature review was used. Studies in the literature study were searched in the databases Cinahl 

and PubMed. Eleven studies formed the basis for the study results. Result: In the study result, 

three themes with categories are described. What was identified as affecting the adherence with 

lifestyle advice among people with diabetes were personal factors with the categories: 

motivation, physical and cognitive ability, knowledge and development. The topic of social 

factors with the categories: relationships with related people, relationships with healthcare 

professionals and language barriers. The theme of environmental factors included the 

categories: economic conditions, culture and religion and climate. Conclusion:  There were 

several factors that influenced adherence with lifestyle advice, both positively and negatively. 

For people with type 2 diabetes mellitus, support from healthcare professionals was important 

for adherence. Healthcare professionals should identify the person's motivation for lifestyle 

changes. The study provides increased knowledge of the factors that affect adherence and can 

assist district nurses in health promotion with persons with type 2 diabetes mellitus. 
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Introduktion 

Diabetes förekommer hos fyra till sex procent av Sveriges befolkning (Isaksson et al. 2015; 

Socialstyrelsen 2015) och 80 procent av den populationen har diabetes mellitus typ 2 (Ericson 

& Ericson 2012).  År 2012 dog 1.5 miljoner människor i världen av diabetes mellitus (WHO 

2016). Vid diabetes mellitus typ 2 behöver en person ofta förändra sina levnadsvanor och 

livsstil för att uppnå god sjukdomskontroll (Tuomiletho et al. 2001). Vid diabetes förekommer 

en kronisk förhöjd blodglukoshalt, vilket uppstår när kroppens vävnader utvecklar resistens 

mot insulin. Sjukdomsförloppet är långsamt och det tar flera år innan symtom uppträder. 

Symtom på diabetes är ökad törst, trötthet samt stora urinmängder (Ericson & Ericson 2012). 

Behandling mot diabetes mellitus typ 2 fokuserar på att påverka riskfaktorer (Tuomiletho et al. 

2001). Behandlingen kan bestå av blodtryck- och blodfettsänkande läkemedel men även 

livsstilsförändringar. Livsstilsförändringarna kan vara att sluta röka, öka sin fysiska aktivitet, 

förändra kostvanorna samt minska i vikt. När livsstilsförändringarna inte sänker 

blodglukoshalten kan medicinsk behandling ordineras. En vanlig komplikation till diabetes är 

hjärt- och kärlsjukdomar som kan orsaka död i förtid (Socialstyrelsen 2015; Bayinar Cevik et 

al. 2015; Madden et al. 2008). I föreliggande studie är intresset att undersöka faktorer som 

påverkar livsstilsråd hos personer med diabetes mellitus typ 2. 

Levnadsvanor 

Enligt Socialstyrelsen (2011) är det levnadsvanorna riskbruk av alkohol, tobaksanvändning, 

ohälsosamma matvanor samt otillräcklig fysisk aktivitet som bidrar mest till Sveriges 

sjukdomsbörda. Hälso- och sjukvårdens uppgift är att förebygga sjukdom genom att påverka 

personers levnadsvanor och motivera till livsstilsförändringar (Socialstyrelsen 2011). Enligt 

Bayinair Cevik et al. (2015) kan diabetes mellitus typ 2 förebyggas och fördröjas med hjälp av 

sunda levnadsvanor, även personer som redan är sjuka i diabetes mellitus typ 2 kan genom att 

förbättra sina levnadsvanor uppnå hälsovinster. Hos riskpersoner är förändring i 

levnadsvanorna den mest effektiva och billigaste åtgärden. Folkhälsomyndigheten (2016) 

beskriver att andelen personer med en stillasittande fritid har varit konstant sedan 10 år tillbaka 

i Sverige. Stillasittande fritid innebär att personen har en fritidssysselsättning där personen 

sitter stilla. Det innebär att personen cyklar, promenerar eller rör sig mindre än två timmar i 

veckan. Vid en otillräcklig fysisk aktivitet ökar risken att drabbas av ohälsa. Enligt O´Brien et 

al. (2016) vet personer med risk för att utveckla diabetes att livsstilsförändringar kan minska 

risken för att drabbas av diabetes. En del av deltagarna i deras studie hade fått den 

informationen av vårdpersonal medan andra hade tagit reda på informationen på egen hand. 

Deltagarna visste att viktminskning samt ökad motion är förebyggande mot diabetes, men trots 

detta ser de en livsstilsförändring som ett hinder. Livsstilsförändringar är den mest avgörande 

behandlingen för att sänka glukoshalterna i kroppen för personer med diabetes mellitus typ 2 

(Ahlin & Billhult 2012). 

Följsamhet 

Att genomgå en livsstilsförändring kan vara svårt. Agardh och Berne (2009) beskrev att 

följsamhet påvisar personens genomförande av livsstilsförändringar och egenvård enligt de 

rekommendationer som personen fått av distriktssköterskan. I det svenska språket finns inga 

ord som motsvarar de engelska begreppen compliance och adherence. Compliance som 

begrepp definieras i vilken grad patienten följer sjukvårdens ordination exempelvis vid 

medicinering eller livsstilsförändringar. Compliance beskrivs som följsamhet utan någon egen 

tro på förändringen, där rädsla ligger till grund för att passivt följa en ordination. Som 
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komplement till compliance introducerades adherence (Hagström 2007). Adherence definieras 

som i vilken utsträckning en person följer instruktioner för ordinerad behandling, då är 

personens egna beslut ett måste. Adherence kan användas synonymt med compliance (Haynes 

et al. 1982). I litteraturstudien har artiklar som använder begreppen compliance och adherence 

inkluderats och ordet följsamhet har används som begrepp i litteraturstudien.  

Omvårdnad vid livsstilsförändringar 

Inom diabetesvården i Sverige arbetar distriktssköterskor i multiprofessionellt team. 

Tillsammans med läkare, sjukgymnaster, dietister och fotvårdsterapeuter arbetar 

distriktssköterskan för att gemensamt hjälpa personen med diabetes mellitus typ 2 uppnå sina 

mål av behandlingen (Socialstyrelsen 2015). En del av behandlingen av diabetes mellitus typ 

2 är att teamet runt personen med diabetes påverkar personens invanda levnadsvanor 

(Abdulhadi et al. 2006). Samtal om levnadsvanor är en del i distriktssköterskans arbete. Enligt 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) ska en distriktssköterska främja hälsa, förebygga 

sjukdom samt i ett hälsofrämjande perspektiv ha förståelse för personens resurser. Detta är i 

linje med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) då hälso- och sjukvårdens arbete ska innehålla 

förebyggande åtgärder för att undvika ohälsa. Målet för hälso- och sjukvården i Sverige är att 

uppnå god hälsa samt ge vård på lika villkor till hela befolkningen.  

 

Arbetet distriktssköterskan utför ska vara grundat i beprövad erfarenhet samt vetenskap. Stöd 

ska ges i det dagliga livet hos en person med nedsatt hälsa samt med respekt för personens 

livsvärld samt val. Distriktssköterskan ska främja delaktighet i vården samt stödja individers 

egenvårdsförmåga. En distriktssköterska ska besitta fördjupade kunskaper inom 

kommunikation och samtalsstöd. Rådgivande samtal främjar personens självbestämmande och 

den hälsofrämjande omsorgen (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008; Edwall et al. 

2008).  

 

Jallinoja et al. (2007) fann i en studie att distriktssköterskor uppgav att deras ansvar vid 

livsstilsförändring var att ge personen kunskap för att själv kunna fatta beslut gällande 

livsstilsförändringar. Majoriteten av distriktssköterskorna ansåg att personen själv ansvarar för 

egenvård gällande diabetes mellitus typ 2, med hjälp av distriktssköterskans information, 

motivation och stöd. Detta synsätt stämmer överens med omvårdnadsteoretikern Dorothea 

Orem’s (1995) omvårdnadsteori inom egenvård, self-care theory. Hennes egenvårdsteori 

baseras på att omvårdnaden så långt som möjligt ska hjälpa personen till självständighet. Teorin 

består av tre delar; egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystemet. Egenvård är ett inlärt 

beteende som ses som en handling människan kan göra själv och på eget initiativ. Det skapar 

fysiskt och psykiskt välbefinnande hos personen. Personens egenvårdsförmåga påverkas av 

faktorer som exempelvis hälsa, miljö, kön, ålder, social bakgrund och tillgång till vård. Orem 

definierar egenvård som sysslor personen själv tar initiativ till och utför för sin egen skull för 

att upprätthålla hälsa, liv och välmående.  Egenvårdsbrist innebär oförmåga att klara av sitt 

behov av egenvård, vilket kan bero på försämrat hälsotillstånd. Omvårdnadssystemet beskriver 

och klargör omvårdnadens roll samt ses som en koppling mellan egenvård och egenvårdsbrist 

(Orem 1995). Distriktssköterskans omvårdnadsarbete handlar om att identifiera personens 

egenvårdsförmåga och egenvårdsbehov. Genom ett professionellt förhållningssätt ska 

distriktssköterskan uppmuntra, stödja, undervisa och vägleda personen i egenvård för en 

förbättrad hälsa och välbefinnande (Denyes et al. 2001). 
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Problemformulering 

Diabetes mellitus typ 2 är en allvarlig sjukdom som drabbar en stor del av befolkningen. För 

att uppnå bästa effekt av behandlingen krävs det att personen med diabetes mellitus typ 2 utför 

livsstilsförändringar. Då distriktssköterskans omvårdnadsarbete är att främja hälsa och 

förebygga sjukdom ska distriktssköterskan uppmuntra personer med diabetes mellitus typ 2 till 

egenvård genom livsstilsråd. Litteraturstudien ska undersöka faktorer som kan påverka 

följsamheten till livsstilsråd som en distriktssköterska eller annan yrkesgrupp inom det 

multiprofessionella teamet ger till personer med diabetes mellitus typ 2. För blivande 

distriktssköterskor är det viktigt att ha kunskap om vilka faktorer som kan påverka följsamheten 

till livsstilsråd för att nå ett så optimalt resultat som möjligt. 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka faktorer som påverkar följsamhet till livsstilsråd hos personer 

med diabetes mellitus typ 2 inom primärvården.  

Metod 

En systematisk litteraturstudie har genomförts enligt Statens beredning av medicinsk 

utvärdering [SBU] (2014) riktlinjer. Enligt SBU (2014) ska en litteraturstudie uppfylla 

specifika kriterier för god tillförlitlighet. Kriterierna är: 

 

● En fråga eller problem preciseras. 

● Studien ska vara reproducerbar. Redovisning av inklusions- och exklusionskriterier, 

strategier för sökningen samt kvalitetsgranskningen.   

● En systematisk sökning efter all litteratur som berör frågan/problemet eftersöks. 

● Alla studier som uppfyller urvalskriterierna kvalitetsgranskas.  

● De studier som har kvalitetsgranskats tabelleras samt extrakteras på data. 

● Resultatet sammanvägs. 

● En bedömning utförs av hur välgrundat resultatet är. 

Frågeställning 

Studiens fråga har strukturerats genom uppdelning av meningsbärande element. Detta har 

gjorts med hjälp av PICO-systemet, genom användandet av systemet fastställdes även studiens 

inklusion- och exklusionskriterier, se tabell 1. Systemet medförde även en mer specifik 

litteratursökning (SBU 2014). Frågan i studien var, vilka faktorer påverkar följsamhet till 

livsstilsråd hos patienter med diabetes typ 2. 
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Tabell 1. Strukturering av frågan med hjälp av PICO-systemet 

Population Intervention Comparison/control Outcome 

Kvinnor och män 

över 18 år med 

diabetes mellitus typ 

2.  

Vårdpersonal som 

ger livsstilsråd till 

patienter med 

diabetes mellitus typ 

2. 

Livsstilsråd till 

patienter med 

diabetes mellitus typ 

2, för att främja 

hälsa. 

Alla kontrollgrupper 

och 

jämförandestudier, 

liksom studier med 

deskriptiv ansats. 

 

Faktorer som 

påverkar följsamhet 

till livsstilsråd hos 

patienter med 

diabetes mellitus typ 

2. 

 

Inklusionskriterier var vetenskapliga studier med kvantitativ och kvalitativ metod publicerade 

mellan 2006–2017 som besvarade litteraturstudiens syfte. Studierna var peer reviewed och 

skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna handlade om vuxna över 18 år med diabetes 

mellitus typ 2. Artiklar som belyser livsstilsråd givna av all vårdpersonal inom det 

multiprofessionella teamet runt personer med diabetes mellitus typ 2 inkluderades. 

Exklusionskriterier var studier som handlade om barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 

2. Studier skrivna på andra språk än engelska eller svenska var exkluderade. Studier med 

bristande vetenskaplig kvalitet enligt valda granskningsmallar exkluderades.  

Val av litteratur 

Vetenskapliga artiklar söktes fram genom databaserna Cinahl (Cumulative Index of Nursing 

and Allied Health) och PubMed, vilka är breda databaser inom omvårdnad (Karlsson 2012; 

Polit & Beck 2012). Databassökningar kan följas i tabell 2 och 3. Inför sökning i databaserna 

kontaktades ämnesbibliotekarie på Karlstads universitet för vägledning gällande sökord i 

databaserna. Termer för sökord togs fram i respektive databas, för Cinahl: Cinahl Headings 

samt PubMed: MeSH. Kombinationen MM användes i Cinahl för att databasen skulle söka på 

den exakta ämnesrubriken. I Cinahl resulterade det i sökorden Patient compliance (MM), 

Diabetes Mellitus typ 2 och Lifestyle changes. I PubMed valdes motsvarande sökord Diabetes 

Mellitus type 2, Lifestyle, Patient compliance. Frisökning på adherence och compliance 

gjordes i båda databaserna. Trunkering har använts på adherence vilket innebär att det går att 

söka på alla ord som har samma rot samtidigt (Karlsson 2012). Adheren* och Compliance 

kombinerades med hjälp av booleska operatorn “OR”. Sökorden kombinerades med hjälp av 

booleska operatorn “AND” mellan sökorden. I både Cinahl och PubMed användes begränsning 

funktioner för att få fram rätt årtal, språk, ålder samt att artiklarna var peer reviewed. 
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Tabell 2. Databassökning i PubMed 2017-03-22. 

Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Diabetes Mellitus 

type 2 [Mesh] 

103 842     

Lifestyle [Mesh] 74 707     

Patient 

compliance 

[Mesh] 

63 033     

(” lifestyle “ 

[Mesh] AND 

“diabetes 

mellitus, typ 2” 

[Mesh] 

3 268     

Lifestyle (Mesh) 

AND Diabetes 

Mellitus typ 2 

(Mesh) AND 

(compliance OR 

adheren*) 

123  32  9 9  

 

 

Tabell 3. Databassökning i Cinahl 2017-03-22. 

Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

(MH “Diabetes 

Mellitus typ 2”) 

28 217    

(MM “patient 

compliance”) 

7 863    

(MH “lifestyle 

changes”) 

6 268     

((MH “lifestyle 

changes”)) AND 

(S2 AND S3) 

866     

((MH “Lifestyle 

changes”)) AND 

(“Diabetes 

Mellitus typ 2”) 

AND (adheren* 

OR compliance) 

57  14  2  2  

Totalt antal 

artiklar i Cinahl 

och PubMed  

   11 
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Granskning av studier 

Efter databassökning med sammanslagning av sökorden påträffades 123 artiklar i PubMed och 

57 artiklar i Cinahl vilket resulterade i 180 artiklar. De 180 artiklarnas titlar och abstrakt lästes 

för att värdera relevans för litteraturstudiens syfte. De studier som inte bedömdes som relevanta 

exkluderades, vilket resulterade i 32 artiklar i PubMed och 14 artiklar i Cinahl, kvarstod efter 

urval 1. Artiklarna lästes i sin helhet av författarna var för sig och oberoende av varandra och 

sedan tillsammans. Dessa artiklar har sedan relevansgranskats enligt SBU (2014) mall för 

bedömning av relevans. Syftet med granskningen var att sålla bort artiklar som var irrelevanta. 

Efter granskningen av relevans återstod elva artiklar, vilket utgjorde urval 2. De artiklar som 

föll bort i relevansgranskningen var forskning om förebyggande insatser gällande uppkomsten 

av diabetes samt medicinering av diabetes.  

 

De artiklar som bedömdes vara relevanta gick vidare för kvalitetsgranskning, som var ett stöd 

för att bedöma studiernas kvalitet (SBU 2014).  Artiklar med kvalitativ ansats har 

kvalitetsgranskats utifrån SBU:s (2014) mall för kvalitetsgranskning för kvalitativa studier. 

Artiklar med kvantitativ ansats granskades utifrån Polit och Beck (2012) 

kvalitetsgranskningsmall för kvantitativa studier. Två olika mallar användes för 

kvalitetsgranskning då det saknades en generell mall för kvantitativ forskning från SBU. 

Utifrån SBU (2014) granskningsmall för kvalitativa metoder graderades artiklarnas kvalitet 

utifrån hög, medelhög eller låg kvalitet medan studier som bedömdes med Polit och Beck 

(2012) granskningsmall för kvantitativ metod graderades med god kvalitet eller låg kvalitet. 

Studier med låg kvalitet var planerade att exkluderas, men ingen artikel behövde exkluderas 

efter kvalitetsgranskningen. De artiklar som efter granskningen fanns kvar utgjorde resultatet 

till litteraturstudien, vilket var nio artiklar från PubMed och två artiklar från Cinahl, (urval 3, 

tabell 1 och 2).  Av dessa elva artiklar hade sex artiklar kvalitativ ansats, fyra artiklar hade en 

kvantitativ ansats och en artikel hade en mixad metod. De artiklar som utgjorde resultatet i 

uppsatsen sammanställdes i en matris för att underlätta resultatredovisningen. Matrisen 

innehåller uppgifter om författare, årtal, land, titel, population, syfte, studiedesign, resultat och 

studiekvalitet (bilaga 1).  

Analys 

För att analysera de inkluderade studiernas resultat har en manifest och lantent kvalitativ 

innehållsanalys använts. Innehållsanalys används vid kvalitativa metoder för analys av texter. 

Tolkningen av text kan göras på olika nivåer inom innehållsanalys (Danielsson 2012). Vid 

användning av manifest innehållsanalys analyseras vad texten säger. Manifest innehållsanalys 

beskriver det synliga i texten. Vid användning av latent innehållsanalys tolkas textens innehåll 

djupare. (Danielsson 2012; Graneheim & Lundman 2004). De artiklar som valts ut till resultatet 

har lästs igenom flera gånger för att få en god förståelse av innehållet. Artiklarna har lästs 

enskilt och tillsammans av författarna till litteraturstudien. Vid upprepad läsning av artiklarna 

gjordes markeringar i artiklarna där resultatet svarade på litteraturstudiens syfte. Därefter 

valdes meningsenheter i texten, vilket kan ses som konstellation av ord, meningar och stycken 

som relaterar till varandra genom likvärdig innebörd. Meningsenheterna klipptes ut ur 

artiklarna och lästes noga igenom av författarna. Meningsenheterna kondenserades för att 

därefter sammanfatta dessa i koder. Nästa steg var att föra samman koder med liknande innehåll 

till kategorier. Slutligen söktes det underliggande innehållet i de olika kategorierna för att skapa 

tema (Danielsson 2012; Graneheim & Lundman 2004). Analysen har utmynnat i kategorier 

och tema som i resultatet kommer presenteras i löpande text (SBU 2014).  
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Forskningsetiska överväganden 

Etiska övervägande är viktigt vid all forskning (Kjellström 2014; Polit & Beck 2012). Vid 

litteraturstudier, såsom föreliggande studie, är det inte enligt svensk lagstiftning nödvändigt att 

etikpröva studien. Artiklar som har inkluderats i litteraturstudien har tillstånd från etisk 

kommitté eller kunnat påvisa noggranna etiska överväganden. Författarnas egna synpunkter av 

innehållet har diskuterats, för att påverka i så liten grad som möjlig urvalet eller resultatet. 

(Polit & Beck 2012; Henricson 2012).  Författarnas erfarenheter av livsstilsrådgivning till 

personer med diabetes är liten, därav fanns minimalt med förutfattade meningar av vad 

resultatet skulle innehålla. Enligt Kjellström (2012) får inte plagiering av text, förvrängning av 

metoder eller resultat förekomma. Allt resultat som framkommer i litteraturstudien ska 

presenteras.  Samtliga artiklar till litteraturstudiens resultat är skrivna på engelska och har 

noggrant översatts. 

Resultat 

Resultatet är baserat på elva vetenskapliga artiklar. Studierna var av både kvantitativ och 

kvalitativ metod. Tre artiklar var av hög kvalitet och åtta artiklar var av medelhög kvalitet. 

Studierna kom från olika delar av världen, se bilaga 1. Analysen av de vetenskapliga studierna 

skapade tre teman som belyste faktorer som påverkar följsamhet till livsstilsråd hos personer 

med diabetes mellitus typ 2: Personliga faktorer, Sociala faktorer och Omgivningsfaktorer. 

Kategorier som framkom till temat Personliga faktorer var: Motivation, Fysisk och kognitiv 

förmåga och Kunskap och utbildning. Kategorier i temat Sociala faktorer var: Relationer med 

närstående, Relationer med vårdpersonal och Språkbarriärer. Temat Omgivningsfaktorer 

bestod av kategorierna: Ekonomiska förutsättningar, Kultur och religion samt Klimat. Teman 

och kategorier presenteras i Tabell 4. 

Tabell 4. Teman och kategorier. 

Personliga faktorer Sociala faktorer Omgivningsfaktorer 

Motivation Relationer till närstående Ekonomiska förutsättningar 

Fysisk och kognitiv förmåga Relationer till vårdpersonal Kultur och religion 

Kunskap och utbildning Språkbarriärer Klimat 

Personliga faktorer 

Temat beskriver personliga faktorer som kan påverka följsamheten till livsstilsråd hos personer 

med diabetes. Temat tar upp hur sämre resultat av behandlingen påverkar motivationen samt 

hur en applikation på telefonen kan påverka motivationen. 

Motivation 

Positiv effekt upplevdes vid livsstilsförändringar såsom viktnedgång, mer energi, ökat 

välmående och långsammare progression av diabeteskomplikationer, vilket skapade 

motivation till fortsatta livsstilsförändringar (Avrahm et al. 2016; Suparee et al. 2015; Rise et 

al. 2013).  När livsstilsförändringarna blev till en vana fanns det inte längre något annat val än 
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att följa livsstilsråden, det blev då en del av det dagliga livet (Rise et al. 2013). Vid en 

nydiagnostiserad diabetes var det lättare att motiveras till livsstilsförändringar (Suparee et al. 

2015). 

Brist på motivation upplevdes svår att upprätthålla när personerna fick sämre resultat av 

behandlingen och livsstilsförändringen. Brist på komplikationer, oförändrad blodsockernivå 

(Suparee et al. 2015) och brist på snabbt resultat av livsstilsförändringar (Jansink et al. 2010) 

gjorde att motivationen till livsstilsförändringar minskade. Disciplin krävs för att upprätthålla 

en livsstilsförändring (Jansink et al. 2010). Enligt en studie av Jansink et al. (2010) var det 

framförallt äldre personer med diabetes som har svårt att göra en livsstilsförändring. I studien 

framkom det att äldre personer med diabetes hade bristande motivation till att ändra matvanor. 

Äldre personer ansåg att de inte behövde ändra sina matvanor då de hade haft vanorna hela sitt 

liv.  

I ett senare skede av sjukdomen blev personer med diabetes mindre intresserade av 

livsstilsförändringar. De kände sig kontrollerade av att kontrollera sin kost och träning (Suparee 

et al. 2015). Personer med diabetes visste att de skulle äta mer hälsosamt och träna men deras 

disciplin var inte tillräckligt stark för att ändra deras levnadsvanor (Song et al. 2010; Rise et al. 

2013). 

I en studie av Lamprinos et al. (2016) undersöktes en applikation till telefonen som ett 

hjälpmedel till ökad motivation att utföra livsstilsförändringar. Applikationen hjälpte personer 

med diabetes att träna regelbundet samt att hantera sin diabetes. Genom att använda 

applikationen hjälptes personer med diabetes att följa livsstilsråden rekommenderade för 

diabetes mellitus typ 2. Läkare rapporterade till studien att applikationen hjälper personer med 

diabetes att öka följsamheten till livsstilsråden. Enligt en studie av Avrahm et al. (2016) hjälper 

inte påminnelse alla personlighetstyper. Personer som innan studien hade ett hälsofrämjande 

förhållningssätt ökade inte sin följsamhet till livsstilsråd med hjälp av påminnelse med 

meddelande. 

Fysisk och kognitiv förmåga 

Åldersrelaterade fysiska och kognitiva begränsningar var en barriär för följsamhet till 

livsstilsråd hos personer med diabetes. Personer med fysiska funktionsnedsättningar har det 

svårare att öka sin fysiska aktivitet (Jansink et al. 2010; Song et al. 2010). Smärta i kroppen 

påverkar också följsamheten negativt, då personer med diabetes typ 2 inte orkar träna. Personer 

med sämre kognitiv förmåga har svårt att följa livsstilsråd, då de kan ha svårt att minnas om de 

har ätit eller tränat (Song et al. 2010). 

Att hitta egna strategier för att följa livsstilsråden ökade följsamheten, exempelvis genom att 

väga maten eller lägga tabletter på flera olika ställen för att lättare komma ihåg att ta 

medicinerna. Att få förståelse för livsstilsråden ökar följsamheten till dem (Song et al. 2010). 

Livsstilsförändring kan ses som ett resultat av förståelse för sin roll och sitt egna ansvar samt 

beslut gällande sin livsstil. Personer som inte förstod sin roll gällande livsstilsändring tyckte 

att det var någon annan som var ansvarig för hantering av deras sjukdom såsom läkare, 

sjuksköterska eller partner. Dessa personer gjorde inte livsstilsförändringar (Rise et al. 2013).  

Suparee et al. (2015) och Jansink et al. (2010) beskrev att livsstilsråden gällande kost gjorde 

personer med diabetes stressade och oroliga. De upplevde att de saknade kontroll över dieten. 

Personer med diabetes oroade sig över komplikationer, ärftlighet och att sjukdomen inte går att 

bota. Stress påverkade följsamheten till livsstilsråd negativt då personer med diabetes kan falla 

tillbaka till gamla vanor.  
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Kunskap och utbildning  

Kunskap är nödvändigt för att genomföra en livsstilsförändring. Efter att personer med diabetes 

fått information om hälsosam kost var det lättare att genomföra livsstilsförändringar gällande 

kost. Kunskap gällande livsstilsförändring kunde inhämtas från kurser, böcker, tidskrifter eller 

medier (Beverly et al. 2008; Suparee et al. 2015; Rise et al. 2013). Enligt en studie av Song et 

al. (2010) motiverades personer med diabetes till att genomföra en livsstilsförändring genom 

kunskap om fördelarna av livsstilsförändringen, dock visade Rise et al. (2013) att kunskap 

kunde leda till osäkerhet hos vissa personer med diabetes. Osäkerheten kunde leda till att 

livsstilsförändringen försvåras (Rise et al. 2013). Om vårdpersonal anordnar grupputbildning 

med andra personer med diabetes kunde beteendemönster ändras. Kunskap och erfarenhet byts 

då mellan personer med diabetes (Song et al. 2010). Personer med diabetes har kunskap om 

vilka livsstilsråd som påverkar diabetes men hittade anledningar till att undvika 

livsstilsförändringar (Song et al. 2010; Rise et al. 2013). Låg kunskapsnivå var en barriär till 

förståelse av livsstilsförändringens betydelse (Jansink et al. 2010; Björk Brämberg et al. 2012). 

Sociala faktorer 

Temat beskriver sociala faktorer som kan påverka följsamheten till livsstilsråd hos personer 

med diabetes.  Temat tar upp hur stöd från närstående påverkar följsamheten till livsstilsråd, 

hur mötet med vårdpersonal påverkar följsamheten till livsstilsråd samt hur språkbarriärer 

påverkar följsamheten till livsstilsråd.  

Relationer med närstående 

Stöd från familjen har visat sig vara viktigt för följsamheten till livsstilsråd hos personer med 

diabetes. Både för manliga och kvinnliga personer med diabetes var familjen ett viktigt stöd, 

då familjen påminde personen om livsstilsförändringen samt vikten av livsstilsförändringen 

(Beverly et al. 2008; Rise et al. 2013; Song et al. 2010). Förutom stöd kan familjen bidra med 

information om sjukdomen (Nielsen et al. 2016; Suparee et al. 2015).  Song et al. (2010) och 

Rosland et al. (2014) beskrev att familjen behöver ge dagligt stöd till personer med diabetes 

för att uppnå personens mål med fysisk aktivitet och kost, vilket beskrevs som en 

nyckelkomponent till att hantera kroniska sjukdomar. I Beverly et al. (2008) framkom det att 

med stöd av partnern kunde personen bemästra de dagliga kraven att leva med diabetes. 

Partnern kunde stötta personen med diabetes genom att planera och förbereda hälsosam mat. 

Personer med diabetes upplevde att det var lika viktigt att dess partner lärde sig att leva med 

en person med diabetes, som att de lärde sig att leva med diabetessjukdomen själv. Det har 

visats vara en fördel att personen med diabetes partner även har diabetes (Beverly et al. 2008). 

Stöd från familjen skiljer sig mellan män och kvinnor, då kvinnor uppgav att deras partner 

påminde dem om livsstilsråden. Männen uppgav att deras partner lagade hälsosammare kost 

då partnern ansvarade för matlagningen (Song et al. 2010). Brist på stöd från närstående kan 

påverka följsamheten till livsstilsråd negativt (Beverly et al. 2008; Jansink et al. 2010; Nielsen 

et al. 2016; Suparee et al. 2015). Å andra sidan visade det att kvinnor med diabetes som inte 

hade stöd av sin partner att genomföra en kostförändring, visade större följsamhet till 

livsstilsråd än män (Beverly et al. 2008). Det har visat sig att vid uteblivet stöd från närstående 

gällande deltagande i fysisk aktivitet så lades inget fokus på personens fysiska aktivitet 

(Nielsen et al. 2016). Det har även framkommit att brist på stöd från arbetsgivaren var ett hinder 

för personer med diabetes att genomföra undersökningar relaterade till sin sjukdom (Suparee 

et al. 2015). 
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Relationer med vårdpersonal 

I Björk Brämbergs et al. (2012) observationsstudie framkom att vid mötet mellan vårdpersonal 

och personer med diabetes styrdes mötets struktur och innehållet av vårdpersonal. 

Vårdpersonal ställde frågor om personens hälsa och gav livsstilsråd utifrån enhetens rutiner 

och riktlinjer. Livsstilsråd gavs av vårdpersonal gällande vanor kring mat, motion, alkohol samt 

vikt med samma struktur som vid tidigare besök. Vårdpersonal fokuserar inte på att diskutera 

med personen med diabetes utifrån personens perspektiv utan koncentrerar sig endast på att ge 

råd. När personen med diabetes ställde frågor undveks eller beaktades de ej av vårdpersonalen. 

Personen med diabetes perspektiv saknades, vilket speglar det auktoritativa 

kommunikationsmönstret. Beverly et al. (2008) och Björk Brämberg et al. (2012) visar att 

samtal mellan vårdpersonal och person med diabetes var en av de viktigaste faktorerna för att 

upprätthålla följsamhet till livsstilsråd. Enligt Rise et al. (2013) och Björk Brämberg et al. 

(2012) ökar förmågan att genomgå en livsstilsförändring om personerna får bekräftelse från 

vårdpersonal, medan dåligt bemötande av vårdpersonal gjorde att personer med diabetes var 

ovilliga att följa rekommenderade livsstilsråd (Jansink et al. 2010).   

Det rapporterades av vårdpersonal att det inte fanns tid till ytterligare frågor under besöket 

medan personer med diabetes indikerar för behov av patientcentrering gällande livsstilsråd. 

Vårdpersonal såg brister i sin kommunikation på grund av bristande rådgivningsförmåga.  I 

studien framkom även att motivation saknades av vårdpersonalen för att upprepa livsstilsråd 

då vårdpersonalen hade lite hopp om att personen med diabetes kommer att ändra sin livsstil. 

Andra i vårdpersonalen diskuterade inte livsstilsråd med personer med diabetes då de trodde 

att det kunde påverka deras relation med personen (Jansink et al. 2010). Personer med diabetes 

upplevde att vårdpersonal skuldsatte dem och därav följde de livsstilsråden som vårdpersonalen 

gav (Suparee et al. 2015). När personer med diabetes mellitus typ 2 inte följer vårdpersonalens 

livsstilsråd hindrar det följsamheten till livsstilsråden (Song et al. 2010). 

Språkbarriärer 

Språkliga brister har, av vårdpersonal, lyfts fram som ett hinder för förståelse för vikten av 

livsstilsförändringar (Jansink et al. 2010; Björk Brämberg et al. 2012). Dålig förståelse eller 

missförstånd vid livsstilsråd gör det svårt att följa livsstilsråd (Song et al. 2010). Sjuksköterskan 

hanterade bristande kommunikation genom att upprepa informationen igen. Således 

reflekterade inte sjuksköterskan över språkbarriärerna mellan sig själv och personen med 

diabetes eller förståelse av sjukdomen (Björk Brämberg et al. 2012). Le et al. (2013) visade att 

bättre resultat på livsstilsförändringen uppnåddes när råden anpassades efter språket. 

Omgivningsfaktorer 

Temat beskriver omgivningsfaktorer som kan påverka följsamheten till livsstilsråd hos 

personer med diabetes. Temat tar upp hur personens ekonomi påverkar följsamheten, om 

meditation kan användas för att öka följsamheten till livsstilsråd samt hur klimatet kan påverka 

följsamheten till livsstilsråd. 

Ekonomiska förutsättningar 

Jansink et al. (2010) och Song et al. (2010) påvisade att ekonomi påverkade följsamhet till 

livsstilsråd. Det ansågs vara svårt att bibehålla eller öka sin fysiska aktivitet, då det inte fanns 

någon träningslokal i närheten. Fanns det en träningslokal var avgiften ofta dyr. 
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Kultur och religion 

Kultur och religion påverkar följsamhet till livsstilsråd hos personer med diabetes. Religionens 

synsätt kan å ena sidan användas för att tillämpa livsstilsförändringarna. Meditation och böner 

kunde användas för att återuppta lugn och få medvetenhet om sjukdomen (Suparee et al. 2015). 

I flera kulturer anses det å andra sidan vara ett tecken på gästfrihet att bjuda på alkohol vid 

sociala sammanhang, och det ansåg inte vänligt att tacka nej till alkohol när det erbjöds, vilket 

påverkar följsamhet till livsstilsråden negativt (Song et al. 2010). Bättre följsamhet till 

livsstilsförändringarna uppnåddes när råden för livsstilsförändringarna var anpassade efter 

kultur (Le et al. 2013).  

Klimat 

Enligt Song et al. (2010) påverkar väder och boende följsamheten till livsstilsråd. Vädret är 

under vintern kallt i Korea, vilket gör det svårare för patienterna med diabetes typ 2 att träna 

utomhus den tiden av året. Endast ett fåtal i studien uppgav att de fortsatte att träna i kallt eller 

varmt väder. Brist på tillgänglighet av vatten kan göra att rekommenderade livsstilsråd 

exempelvis fotvård tar längre tid att utföra och då inte blev utförda. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom det flera olika faktorer som påverkar personen med diabetes 

följsamheten till livsstilsråd. Faktorerna påverkade både negativt och positivt. Studien visade 

att motivation är viktig för följsamhet till livsstilsråd. När personen med diabetes såg positiva 

resultat av behandlingen ökade följsamheten. Det framkom även i studien att stöd från 

närstående och vårdpersonal var viktigt för att få ökad följsamhet till livsstilsråd. Genom ett 

bra möte mellan vårdpersonal och personer med diabetes påverkade följsamheten positivt 

medan begränsad förståelse och missförstånd påverkade negativt. 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att personer med diabetes upplever ökad motivation 

till livsstilsförändring vid positiva resultat och positiva effekter på hälsan.  Det framkom även 

att personer med diabetes upplevde brist på motivation då sjukdomen hade få komplikationer. 

Detta liknar resultat från Adolfsson et al. (2009) och Gorter et al. (2011) där det även framkom 

att motivationen hos personer med diabetes ökade om de kunde se positiva resultat. Det kan 

liknas vid det Orem (1995) beskrivit om människans inre motivation och förmåga att 

upprätthålla hälsa och välbefinnande. Den egna motivationen och förmågan kan bli otillräcklig 

om egenvårdsbehovet blir för stort (Orem 1995), vilket kan vara viktigt för distriktssköterskan 

att ha kunskap om. I sådana fall finns behov av omvårdnad, vilket kan bestå av stöd från 

vårdpersonal för att återfå egenvårdsförmåga (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008). 

Distriktssköterskan ska ha förståelse för personen med diabetes dagliga liv för att identifiera 

personens motivation till livsstilsförändring (Orem 1995). Kanske kunde motiverande samtal 

(Glasgow et al. 2006; Rubak et al. 2009) bidra till att personer med diabetes mellitus typ 2 blev 

mer motiverade till livsstilsförändring. Rubak et al. (2009) visade att de personer med diabetes 

som fick motiverande samtal var mer motiverade att följa livsstilsråden än personer utan 

motiverande samtal, vilket även visas i Glasgow et al. (2006). 

I studiens resultat framkom det att stöd från familjen var viktigt för att genomföra en 

livsstilsförändring. Studien visade även att närstående bistår med information som ökar 

följsamheten till livsstilsråd. Bristande stöd från närstående påverkade följsamheten till 
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livsstilsråd negativt. Även tidigare studier har identifierat att stöd från familjen ökade 

följsamheten till livsstilsråd, då personerna med diabetes blev påminda om att följa diet och 

vara fysiskt aktiva (Nagelkerk et al. 2006). I studiens resultat ses en skillnad mellan 

följsamheten bland kvinnor och män. Kvinnor blev påminda av sin partner att genomföra en 

livsstilsförändring medan män fick hjälp att lägga om kosten av sin partner. Kvinnorna 

upplevde att de hade självkontroll medan männen inte hade detta, då det var deras partner som 

ansvarade för livsstilsförändringen. Isaksson et al. (2015) visar att det finns en skillnad mellan 

hur män och kvinnor upplevde stödet från sin partner. Kvinnor med diabetes mellitus typ 2 

upplevde mindre engagemang och stöd av sin partner än vad män generellt gjorde. Det 

framkommer inte varför, men det skulle kunna bero på att kvinnor generellt tar större ansvar 

för hushållsarbete än män (Boye 2010). Keller och Henrich (1999) beskrev att män upplever 

mindre lidande än kvinnor. Studien genomfördes på gifta par där ena partnern fick behandling 

med cellgifter mot cancersjukdom. Det kan medföra att män lägger mindre ansvar på 

livsstilsförändringen. Kvinnor lider mer, vilket kan öka drivkraften att genomföra en 

livsstilsförändring.  

Resultatet skiljer sig från studieresultat av Ohlsson-Nevo et al. (2012) som beskriver att 

partners till personer med cancer kände skyldighet att utföra hushållsarbetet. Partners till 

personer med diabetes mellitus typ 2 involverades sällan i familjevård, men förväntades ändå 

ge stöd (Isaksson et al. 2015). En idé var att använda familjefokuserad omvårdnad, vilket 

betyder att familjens alla medlemmar påverkar varandras liv och hälsa (Isaksson et al. 2015; 

Svensk sjuksköterskeförening 2015). Familjefokuserad omvårdnad har visat sig ha positiv 

effekt vid övervikt hos barn (Tyler & Horner 2016). Stöd från familjen i olika kroniska 

sjukdomar rapporteras som positiva (Aggarwal et al. 2010; Lawrence et al. 2010). Då familjen 

är involverad bidrog det till att nya livsstilsvanor integreras lättare (Isaksson et al. 2015). 

Dåligt bemötande från vårdpersonalen skapade ovilja till att genomföra en livsstilsförändring. 

Personen med diabetes behöver bekräftelse att rätt åtgärder görs och att den är på rätt väg. 

Nagelkerk et al. (2006) beskriver att ett hinder för följsamheten till livsstilsråd är bristande 

information från vårdpersonal samt brist på personcentrerad vård. Personer med diabetes 

beskrev att de fick byta vårdinrättning för att hitta vårdpersonal som lyssnade på deras 

bekymmer samt gav dem råd som de förstod. Personer med diabetes kände sig stärkta vid 

rådgivning som var specifik och innehöll information om kost (Nagelkerk et al. 2006). Där 

personcentrerad vård utövades av vårdpersonalen upplevde personerna med diabetes mellitus 

typ 2 mer delaktiga i sin vård, vilket bl.a. berodde på att deras fördjupade relation. Personer 

med diabetes mellitus typ 2 såg vårdpersonalen som medmänniskor som hjälpte dem i deras 

sjukdom. Vårdpersonalen fick en djupare förståelse för personen med diabetes mellitus typ 2 

gällande deras livsstilsval och personer med diabetes mellitus typ 2 var mer följsamma till 

livsstilsråden (Boström et al. 2014). Ur ett teoretiskt perspektiv, beskrivs att sjuksköterskan 

skall identifiera egenvårdsförmågan. En sjuksköterska ska stödja, uppmuntra, undervisa samt 

vägleda i egenvård för en förbättrad hälsa (Orem 1995; Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

2008), vilket var överensstämmande med studiens resultat som visade att vårdpersonalens stöd 

och grupputbildning är viktigt för följsamhet till livsstilsråd. 

Förutsättning till att personer med diabetes mellitus typ 2 ska följa livsstilsråden krävs att 

begreppet adherence används, då adherence definieras utifrån personens egna beslut (Haynes 

et al. 1982). Medan begreppet compliance enligt Hagström (2007) är följsamhet utan egen 

övertygelse och personen följer vårdens ordination. Det framkom i litteraturstudien att personer 

med diabetes mellitus typ 2 följer i många fall vårdens rekommendationer för vårdpersonalens 

skull, vilket kan tolkas som compliance. Bästa resultat av livsstilsförändringen fås då personen 

genomför förändringen av egen vilja, d.v.s. när adherence föreligger, eftersom adherence är 
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kopplat till personens egna beslut (Haynes et al. 1982).  Studien visade även att personer med 

diabetes mellitus typ 2 behöver kunskap och förståelse för att genomföra en livsstilsförändring. 

Genom kunskap och förståelse skulle personen kunna genomföra livsstilsförändringar utifrån 

egna beslut och egen vilja.  

Distriktssköterskan kan arbeta inom olika vårdsammanhang. De flesta distriktssköterskor är 

anställda inom primärvård, det vill säga vårdcentraler och inom kommunal vård- och omsorg 

samt inom skolhälsovården (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008). Distriktssköterskan 

behöver ha kunskaper av olika slag för att erbjuda personer med diabetes mellitus typ 2 en god 

vård. Ett kunskapsområde som har betydelse för vårdandet är vårdvetenskap. Vårdvetenskap 

består av kunskaper om människan utifrån hälsa, lidande och vårdande. Den ger kunskap om 

hur det är att leva med ohälsa och sjukdom samt hur vårdpersonal kan lindra lidandet och skapa 

förutsättningar för hälsa hos personen trots ohälsa och sjukdom. Vårdvetenskap kompletteras 

med den medicinska vetenskapen inom hälso- och sjukvården. Kunskapen inom den 

medicinska vetenskapen fokuserar på människans biologi och kroppsliga förändringar i 

samband med ohälsa och sjukdom. En distriktssköterska behöver kunskap från båda dessa 

kunskapsområden, då både vårdvetenskaplig och medicinska kunskapsområdet är nödvändiga 

för att kunna möta persons behov och för att erbjuda god vård (Ekebergh 2015). I praktiken är 

både vårdvetenskap och medicinska vetenskapen sammanlänkande och distriktssköterskan 

använder denna kunskap i varje möte med personer med ohälsa och sjukdom. Det är inte endast 

distriktssköterskan som behöver denna dubbla kunskap, utan den behövs användas av alla som 

arbetar inom hälso- och sjukvården.  Därav har artiklar till resultatet valts utifrån vårdpersonal. 

Varje yrkeskategori tillämpar kunskap från olika kunskapsområden och har olika huvudfokus 

(Ekebergh 2015). Teamarbete rekommenderas mellan vårdpersonal för ett hållbart arbete kring 

personen med diabetes mellitus typ 2. Att ta till vara på teamets kunskap och erfarenheter är 

ett sätt att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar (Hansson et al. 2010).  

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie valdes att genomföras med syfte att belysa faktorer som 

påverkar följsamhet till livsstilsråd hos patienter med diabetes mellitus typ 2 inom 

primärvården. Litteraturstudie valdes, då resultatet baserades på aktuellt forskningsläge (Polit 

& Beck 2012). Den metod som användes för att göra en litteraturstudie utgick från SBU (2014) 

riktlinjer.  Stegen i metoden var tydliga och strukturerade, vilket medförde ett metodiskt 

tillvägagångssätt för att kunna utföra litteraturstudien, vilket stärker tillförlitligheten i studien 

(SBU 2014). Utifrån studiens syfte formulerades en forskningsfråga för att söka relevanta 

artiklar. Frågeställning formulerades med hjälp av PICO-modellen. Resultatet till studien 

söktes i databaserna Cinahl och PubMed, då dessa två databaser enligt Karlsson (2012) är 

relevanta inom omvårdnadsforskningen. Systematiska litteraturstudier bör använda sig av 

minst två databaser för att inkludera så många relevanta studier som möjligt. Risken för 

systematiska fel minskar och kvaliteten ökar vilket stärker litteraturstudiens resultat (Henricson 

2012; SBU 2014). 

 

Valet av sökord valdes noggrant, då det kunde ha betydelse för vilket utfall som framkom i 

respektive databas. Hjälps togs av bibliotekarie på Karlstads Universitets bibliotek för att få 

fram ämnesord som kunde tänkas ge mest relevanta resultat i sökningarna. I databasen Cinahl 

användes Cinahl Headings för att identifiera ämnesord. I databasen PubMed gjordes sökningar 

med MeSH termer för att få fram ämnesord. Sökorden kombinerades för att få fram relevanta 

artiklar till litteraturstudiens resultat. Fördelen med användande av Headings och MeSH termer 

var att sökningen riktades in på ett specifikt område för att begränsa sökandet inom ett brett 
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område. En bra balans mellan hög sensitivitet och hög specificitet försökte hittas i 

litteraturstudien, vilket innebar en balansgång mellan hanterbart antal artiklar att läsa igenom 

och antal intressanta artiklar som kan ha missats. De booleska operatorerna AND avgränsade 

sökningen eftersom det lade ihop orden som fanns i träffarna. Ytterligare begränsning gjordes 

genom att de viktigaste ämnesorden markerades. Frisökning på compliance och adherence 

gjordes och lades till, då det inte kunde matchas med någon övergripande term i databaserna.  

För att ge möjlighet att upprepa utförd litteratursökning redovisas sökord och 

sökkombinationer i tabellform, se tabell 2 och 3. Sökningen begränsades till artiklar som 

publicerats de tio senaste åren för att få fram aktuell forskning till resultatet. Aktuell forskning 

stärker studiens trovärdighet (Henricson 2012). Det kan innebära att äldre relevanta artiklar 

inte uppmärksammats i studien. Då sökningen begränsades till studier skrivna på engelska eller 

svenska kan det medföra att relevant information publicerat på något annat språk, inom området 

förlorats. I litteratursökningen kom flertal artiklar om hur diabetes förebyggs genom 

livsstilsförändring vilket exkluderades då det inte uppfyllde litteraturstudiens syfte. 

Artiklarna till litteraturstudien resultat lästes och granskades med SBU:s mall för bedömning 

av relevans för att sedan kvalitetsgranska artiklarna. Kvalitetsgranskningen av artiklarna med 

kvalitativ ansats kvalitet granskades utifrån SBU:s mall medan artiklar med kvantitativ ansats 

granskades utifrån Polit och Beck (2012) kvalitetsgranskningsmall. Detta val grundade sig på 

att SBU inte har någon generell granskningsmall för artiklar med kvantitativ ansats. Artiklarna 

delades upp mellan författarna för kvalitetsgranskning, vilket möjligen sänker trovärdigheten. 

Författarna diskuterade kvalitetsgranskningen av artiklarna för att säkerställa en likvärdig 

bedömning vilket å andra sidan stärker trovärdigheten (Henricson 2012). Av de elva artiklar 

som valdes till resultatet var fyra artiklar med kvantitativa ansats, sex artiklar med kvalitativ 

ansats och en artikel med mixad metod. De elva inkluderande artiklarna visade medelhög till 

hög kvalitet. Artiklar med olika design användes i litteraturstudien, vilket Henricson (2012) 

anser minskar litteraturstudiens trovärdighet, medan SBU (2014) anser att trovärdigheten ökar 

vid olika metoder för insamling av data. Det beror på att trovärdighet ökar när studier gjorts av 

olika forskargrupper med olika populationer och metoder.  

Analys av artiklarna genomfördes i ett första skede individuellt av författarna till 

litteraturstudien, för att sedan i dialog analyseras tillsammans. När två författare skriver en 

litteraturstudie tillsammans ökar trovärdigheten, då artiklarna lästes igenom var för sig och 

därefter diskuteras (Henricson 2012). Reliabiliteten och trovärdigheten ökar då eftersom 

innehållet då inte lika lätt påverkas av författarnas enskilda uppfattningar (Polit & Beck 2012). 

Efter bästa förmåga har egna uppfattningar åsidosatts genom diskussion av innehållet, trots det 

finns risk att resultatet påverkats. Inkluderade studier kommer från Europa, Nordamerika, 

Asien och Afrika, vilket anses som en styrka då resultatet kan öka överförbarheten i olika 

kontext. 

Förslag till fortsatt forskning 

Litteratursökningen visade att vidare forskning behövs inom ämnet. Ett behov finns av fler 

studier som belyser personer med diabetes upplevelser av vad som påverkar följsamheten till 

livsstilsråd. Det skulle kunna förbättra följsamheten till livsstilsråden för personer med diabetes 

mellitus typ 2 samt ge kunskap till vårdpersonal. Enligt SBU (2017) finns ingen kunskapslucka 

gällande litteraturstudiens syfte dock ansågs det att mer forskning behövs. Enligt SBU (2017) 

behövs en uppdaterad systematisk översikt utföras för att sammanställa vetenskapliga studier 

om egenmätning av blodsocker hos personer med diabetes mellitus typ 2 som inte behandlas 

med insulin.  
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Kliniska implikationer 

Litteraturstudien ökar kunskapen om vilka faktorer som påverkar följsamheten till livsstilsråd 

hos personer med diabetes mellitus typ 2, då sjukdomen ökar i Sverige och övriga världen. 

Författarna hoppas att kunskapen förbättrar distriktssköterskans arbete gällande livsstilsråd till 

personer med diabetes mellitus typ 2, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till att personer med 

diabetes mellitus typ 2 ökar sin följsamhet till livsstilsråd. Detta bidrar till en bättre hälsa för 

personer med diabetes mellitus typ 2. Förslag på tänkbara omvårdnadsåtgärder och arbetssätt 

har givits i resultatdiskussionen.  

Konklusion 

I litteraturstudien framkom det att flera faktorer påverkar följsamheten till livsstilsråd hos 

personer med diabetes mellitus typ 2, både positivt och negativt. Som distriktssköterska är det 

viktigt att hitta personens egna motivation för att få en bra följsamhet till livsstilsråden. Som 

hjälp att hitta personens motivation kan motiverande samtal användas. Att personer med 

diabetes mellitus typ 2 får stöd av närstående är viktigt för följsamheten till livsstilsråd. Det är 

även viktigt att beakta att behovet av stöd kan skilja sig mellan könen. Kvinnor med diabetes 

kan känna sig mer påverkade av sin sjukdom och vara i behov av mer stöd än män. Mötet 

mellan vårdpersonal och personen med diabetes har stor betydelse för följsamheten till 

livsstilsråd, genom ett gott bemötande och aktivt lyssnande på personen med diabetes kan 

följsamheten öka. Det är av betydelse att distriktssköterskor strävar efter att identifiera varje 

persons olika förutsättningar till livsstilsförändring, genom anpassad information, kunskap och 

utbildning, stöd från närstående och stöd från vårdpersonal.  
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Edwall, L-L., Hellström, A-L., Öhrn, I., & Danielsson, E. (2008). The lived experience of 

diabetes nurse specialist regular check-ups, as narrated by patients with type 2 diabetes. Journal 

of Clinical Nursing, 17 (6), 772–781. 

 

Ekebergh, M. (2015). Vårdvetenskap som kunskap och perspektiv. I Arman, M., Dahlberg, K. 

& Ekebergh, M. (red.) Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber, s. 14–25. 

 

Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. 

 

Folkhälsomyndigheten. (2016). Folkhälsan i Sverige- årlig rapportering. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/Folkhalsan-i-

Sverige-2016/ [2017-03-22]. 

 

Glasgow, R. E., Nutting, P.A., Toobert, D.J., King, D.K., Strycker, L.A. & Jex, M. (2006). 

Effects of a breif computer-assisted diabetes self-management intervention on dietry, 

biological and quality-of-life outcomes. Chronic Illness, 2 (1), 27-38. 

Gorter, K. J., Bensing, J. M., Tuytel, G. J., Leeuw, R. R. & Rutten, G. E. H. M. (2011). Opinions 

of patients with type 2 diabetes about responsibility, setting targets and willingness to take 

medication. A cross- sectional survey. Patient education and counseling, 84 (1), 56-61. 

 

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24 (2), 

105-112. 

 

Hagström, B. (2007) Medication and compliance – Studies from a general practice perspective.  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/2579/1/Ram%20Tryck%2020070122.pdf 

[2017-03-24]. 

 

Hansson, A., Arvemo, T., Marklund, B., Gedda, B. & Matsson, B. (2010). Working together 

primary care doctors and nurse’s attitudes to collaboration. Scandinavian Journal of Public 

Health, 38(1), 78-85. 

 

Haynes, R.B, Mattson, M., Chobanian, A., Dunbar, J., Engebretson, T., Garrity, T., Leventhal, 

H., Levine, R. & Levy, R. (1982) Management of Patient Compliance in the Treatment of 

Hypertension. Hypertension, 4 (3), 415–423. 

 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I Henricson, M. (red.) Vetenskaplig teori och metod: Från 

ide till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur, s. 472–479.  

Isaksson, U., Hajdarevic, S., Abramsson, M., Stenvall, J. & Hörnsten, Å. (2015). Diabetes 

empowerment and needs for self-management support among people with type 2 diabetes in a 

rural inland community in northern Sweden. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29 (3), 

521-527. 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/Folkhalsan-i-Sverige-2016/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/Folkhalsan-i-Sverige-2016/
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/2579/1/Ram%20Tryck%2020070122.pdf
https://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?queryparsed=(familjefokuserad%20AND%20v%c3%a5rd)%20AND%20mesh_en:%22family%20nursing%22%20AND%20granskning:%22peer%20reviewed%22&query=familjefokuserad%20v%c3%a5rd%20Limits:%20mesh_en:%22family%20nursing%22%20AND%20granskning:%22peer%20reviewed%22&start=0&rows=10&searchform=simple&prevDok_ID=&Dok_ID=137908&pos=0
https://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?queryparsed=(familjefokuserad%20AND%20v%c3%a5rd)%20AND%20mesh_en:%22family%20nursing%22%20AND%20granskning:%22peer%20reviewed%22&query=familjefokuserad%20v%c3%a5rd%20Limits:%20mesh_en:%22family%20nursing%22%20AND%20granskning:%22peer%20reviewed%22&start=0&rows=10&searchform=simple&prevDok_ID=&Dok_ID=137908&pos=0
https://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?queryparsed=(familjefokuserad%20AND%20v%c3%a5rd)%20AND%20mesh_en:%22family%20nursing%22%20AND%20granskning:%22peer%20reviewed%22&query=familjefokuserad%20v%c3%a5rd%20Limits:%20mesh_en:%22family%20nursing%22%20AND%20granskning:%22peer%20reviewed%22&start=0&rows=10&searchform=simple&prevDok_ID=&Dok_ID=137908&pos=0


. 

22 
 

Jallinoja, P., Absetz, P., Kuronen, R., Nissinen, A., Talja, M., Uutela, A., & Patja, K. (2007). 

The dilemma of patient responsibility for lifestyle change perceptions among primary care 

physicians and nurses. Scandinavien Journal Primary health care, 25 (4), 244-249. 

 

Jansink, R., Braspenning, J., van der Weijden, T., Elwyn, G. & Grol, R. (2010).  Primary care 

nurses struggle with lifestyle counseling in diabetes care: a qualitative analysis. BMC Family 

Practice, 11, 41-47. 

 

Karlsson, E.K. (2012). Informationssökning. I Henricson, M. (red.) Vetenskaplig teori och 

metod: Från ide till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur, s. 95-113. 

 

Keller, M. & Heinrich, G. (1999). Illness-related distress: does it mean the same for men and 

women? Acta Oncologica, 38, 747–755.  

 

Kjellström, S. (2014). Forskningsetik. I Henricsson, M. (red.) Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 70–90.   

 

Lamprinos, I., Demski, H., Mantwill, S., Kabak, Y., Hildebrand, C. & Ploessnig, M. (2016). 

Modular ICT-based patient empowerment framework for self-management of diabetes: Design 

perspectives and validation results. International Journal of Medical informatics, 91, 31-43. 

Lawrence, M., Kerr, S., Watson, H., Paton, G. & Ellis, G. (2010). An exploration of lifestyle 

beliefs and lifestyle behavior following stroke: findings from a focus group study of patients 

and family members. BMC Family Practice, 11, 97-107. 

Le, H., Wong. S., Iftikar, T., Keenan, H., King, G.L. & Hsu, W.C. (2013). Characterization of 

factors affecting attainment of glycemic control in Asian Americans with diabetes in a 

culturally specific program. Diabetes Educator, 39 (4), 468-477. 

 

Madden, S.G., Loeb S.J., Smith, C. A. (2008). An integrative literature review of lifestyle 

interventions for the prevention of type II diabetes mellitus. Journal of Clinical Nursing. 17, 

2243-2256.  

 

Nagelkerk, J., Reick, K. & Meengs, L. (2006). Perceived barriers and effective strategies to 

diabetes self-management. Journal of Advanced Nursing, 2, 151-158. 

 

Nielsen, J., Bahendeka, S.K., Bygbjerg, I.C., Meyrowitsch, D.W. & Whyte, S.R. (2016). 

Diabetes Treatment as "Homework": Consequences for Household Knowledge and Health 

Practices in Rural Uganda. Health Education & Behavior, 43, 100-111.  

Ohlsson-Nevo, E., Andershed, B., Nilsson, U. & Anderzen-Carlsson, A. (2012). Life is back 

to normal and yet not: partners and patient’s experiences of life of the first year after colorectal 

cancer surgery. Journal of Clinical Nursing, 21 (3-4), 555-563. 

Orem, D. E. (1995) Nursing: Concepts of Practice. 5: e upp.  Missouri: Mosby. 

 

O´Brien, M.J., Moran, M.R., Tang, J.W., Vargas, M.C., Talen, M., Zimmerman, L.J., 

Ackermann, R.T. & Kadula, N.R. (2016). Patient Perceptions About Prediabetes and 

Preferences for Diabetes Prevention. The Diabetes Educator, 42 (6), 667-677.  

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/20500841
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/20500841
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Lamprinos%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27185507
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Demski%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27185507
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Mantwill%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27185507
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Kabak%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27185507
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Hildebrand%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27185507
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Ploessnig%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27185507
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Wong%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23771841
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Iftikar%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23771841
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Keenan%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23771841
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=King%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23771841
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Hsu%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23771841
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Bahendeka%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27037141
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Bygbjerg%20IC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27037141
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Meyrowitsch%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27037141
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Whyte%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27037141


. 

23 
 

Polit, D. & Beck, C.T. (2012). Nursing research. Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. 9. uppl. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  

 

Rise, M.B., Pellerud. A., Rygg, L.Ø. & Steinsbekk, A. (2013).  Making and maintaining 

lifestyle changes after participating in group based type 2 diabetes self-management 

educations: a qualitative study. PLoS One, 8 (5), 1-7. 

 

Rosland, A.M., Piette, J.D., Lyles, C.R., Parker, M.M., Moffet, H.H., Adler, N.E., Schillinger, 

D. & Karter, A. J. (2014).  Social support and lifestyle vs. medical diabetes self-management 

in the diabetes study of Northern California (DISTANCE). Annals of Behavioral Medicine, 43 

(3), 438-447. 

 

Rubak, S., Sanbaek, A., Lauritzen, T., Borch-Johansen, K. & Christiansen, B. (2009). General 

practitioners trained in motivational interviewing can positively affect the attitude to behaviour 

change in people with type 2 diabetes. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 27 (3), 

172-179. 

SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Socialstyrelsen. (2011). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 

Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor- Stöd 

för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Socialstyrelsen. (2015). Nationella riktlinjer för diabetesvård - stöd för styrning och ledning. 

Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Song, M., Lee, M. & Shim, B. (2010). Barriers to and facilitators of self-management 

adherence in Korean older adults with type 2 diabetes. International Journal of Older People 

Nursing, 5 (3), 211–218. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2014). Utvärdering av metoder i hälso- 

och sjukvården: Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf [2017-03-28]. 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2017). Vetenskapliga kunskapsluckor. 

http://www.sbu.se/sv/publikationer/kunskapsluckor/egna-blodglukosmatningar-vid-typ-2-

diabetes-utan-insulinbehandling-/ [2017-10-02]. 

Suparee, N., McGee, P., Khan, S. & Pinyopasakul, W. (2015.) Life-long battle: Perceptions of 

Type 2 diabetes in Thailand. Chronic Illness, 11 (1), 56–68. 

Svensk sjuksköterskeförening (2015). Familjefokuserad omvårdnad 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-

vi/publikationer/Svensk_sjukskoterskeforening_om/familjefokuserad-omvardnad/ [2017-09-

25]. 

Tuomilehto, J., Lindstrom, J., Eriksson, J.G., Valle, T.T., Hamalainen, H., Ilanne-Parikka, P., 

Keinanen-Kiukaanniemi, S., Laakso, M., Louheranta, A., Rastas, M., Salminen, V. & 

Uusitupa, M. (2001). Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Pellerud%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23671705
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Rygg%20L%C3%98%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23671705
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Steinsbekk%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23671705
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Piette%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24794624
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Lyles%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24794624
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Parker%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24794624
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Moffet%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24794624
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Adler%20NE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24794624
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Schillinger%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24794624
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Schillinger%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24794624
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Karter%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24794624
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibproxy.kau.se/pubmed/?term=Shim%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20925703
http://www.sbu.se/sv/publikationer/kunskapsluckor/egna-blodglukosmatningar-vid-typ-2-diabetes-utan-insulinbehandling-/
http://www.sbu.se/sv/publikationer/kunskapsluckor/egna-blodglukosmatningar-vid-typ-2-diabetes-utan-insulinbehandling-/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Svensk_sjukskoterskeforening_om/familjefokuserad-omvardnad/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Svensk_sjukskoterskeforening_om/familjefokuserad-omvardnad/


. 

24 
 

subjects with impaired glucose tolerance. The New England Journal of Medicine, 344, 1343–

1350. 

Tyler, D. O. & Horner, S. D. (2016). A primary care intervention to improve weight in obese 

children: A feasibility study. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 28 

(2), 98-108. 

World Health Organisation [WHO] (2016). Global report on diabetes.  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204871/1/9789241565257_eng.pdf?ua=1 [2017-03-

21]. 

 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204871/1/9789241565257_eng.pdf?ua=1


Bilaga 1. Artikelmatris. 

Författare Titel Population Syfte Studiedesign Resultat Studie kvalitet 

Avraham, R., Van 
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Syftet var att jämföra 

egenvårdsråd jämfört 
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behandling, hos olika 
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förhållningssätt 

hade högre 

följsamhet till 

livsstilsråd än 

personer som inte 

hade främjande 

förhållningssätt.  
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Beverly, E., Miller, 

C. & Wray, L. 
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Spousal support 

and food-related 

behavior change in 
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older adults living 

with type 2 

diabetes. 

Gifta par där minst 
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fått diagnosen det 

senaste året.  

Syftet med denna 

studie var att få fram 

hur stöd mellan makar 

och deras kostvanor 
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typ 2.  
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Datainsamling: 

Fokusgrupper 

Urval: 30 par. 

 

Stöd mellan makar 

är en viktigt när det 

gäller kostvanor hos 

personer med 

diabetes typ 2, 

eftersom behandling 
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påverkas av 

psykosociala 

faktorer. 

Medel 

Björk Brämberg, 
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Lyckhage, E. & 

Määttä, S.  
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Sverige 
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perspective: A 

qualitative study of 

diabetes care for 

immigrants in 

Sweden. 

Personer med 

diabetes typ 2 med 

invandrarbakgrund.  

Syftet med studien var 

att beskriva vården 

som tillhandahålls av 

sjuksköterskor och 

vårdbehovet hos 

personer med diabetes 

typ 2 med 

invandrarbakgrund. 

Kvalitativ metod 

Datainsamling: 

Observation 

Urval: 10 personer.  

 

I studien framkom 

en maktbalans 

mellan patienterna 

och sjuksköterskan. 

Det medicinska 
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besöket gentemot 
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funderingar.  
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qualitative 
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Sjuksköterskor från 

primärvården. 

Syftet med studien var 

att få kunskap om 
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livsstilsrådgivning 

som sjuksköterskor 
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sjuksköterske- och 

verksamhetsnivå. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerad 

Datainsamling: 

Djupintervjuer 

Urval: 13 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor 

upplevde flest 

hinder på patientens 

nivå då patienterna 

hade begränsad 
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hälsosam livsstil 

och begränsad 
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och otillräcklig tid. 

Medel 

Lamprinos, I., 
Demski, H., 

Mantwill, S., 

Kabak, Y., 

Hildebrand, C. & 

Ploessnig, M.  

2016  

Tyskland och 
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empowerment 

framework for self-
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validation results. 

Personer med 
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sjukvårdspersonal. 
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effekterna av en ICT 
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livsstilsrådgivning 
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empowerment 
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Kvantitativ metod. 
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Pilotstudie.  
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Studien visade att 

ICT- verktyg för 

egenvård är 

användbart och 
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factors affecting 
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glycemic control in 

Asian Americans 
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culturally specific 

program. 

Asiatiska 

amerikaner med 

diabetes typ 2 och 

vita amerikaner 
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Syftet var att 

karakterisera faktorer 

som påverkar 

glykemisk kontroll 

hos asiatiska 

amerikaner jämfört 

med vita amerikaner. 

Kvantitativ metod. 

Retrospektiv cohort 

studie. 

Datainsamling: 

Journaler. 

Urval: 109 
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med diabetes och 

218 vita amerikaner 
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Faktorer som 

karakteriserade 

glykemisk kontroll 

hos asiatiska 
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Uganda 

Diabetes Treatment 

as "Homework": 

Consequences for 
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Knowledge and 

Health Practices in 

Rural Uganda. 
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samt närstående till 

personer med 

diabetes typ 2. 

Syftet var att studera 

hur personer med 

diabetes typ 2 

hanterar livsstilsråd. 

Mixad metod, 

kvantitativ och 

kvalitativ design. 

Datainsamling: 

Frågeformulär och 

djupintervjuer  

Urval: 90 

frågeformulär och 

10 intervjuer. 

 

Personer med 

diabetes typ 2 

förstod 

livsstilsråden 

vårdpersonalen ger 

och utförde 

livsstilsförändringen 

med stöd från 

familjen.  

Hög 

Rise, M.B., 

Pellerud. A., Rygg, 

L.Ø. & Steinsbekk, 

A.  

2013  

Norge 

Making and 

maintaining 

lifestyle changes 

after participating 

in group based type 

2 diabetes self-

management 

educations: a 

qualitative study. 

Personer med 

diabetes som 

genomför en 

grupputbildning 

inom primärvården. 

Syftet var att 

undersöka hur 

deltagare upprätthåller 

livsstilsförändringar 

efter att ha deltagit i 

gruppbaserad 

utbildning för 

personer med diabetes 

typ 2. 

Kvalitativ metod. 

Datainsamling: 

Halvstrukturerade 

intervjuer. 

Urval: 23 deltagare. 

 

Kunskap, ansvar 

och bekräftelse 

påverkar så att 

livsstilsförändringar 

genomfördes. Stöd 

av andra, upplevd 

effekt av 
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samt rädsla för 

komplikationer 

motiverade 

personerna att 

upprätthålla 
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Hög 

Rosland, A.M., 

Piette, J.D., Lyles, 

C.R., Parker, 

M.M., Moffet, 

H.H., Adler, N.E., 

Schillinger, D. & 

Karter, A. J.  

2014 

USA 

 

 Social support and 

lifestyle vs. 

medical diabetes 

self-management 

in the diabetes 

study of Northern 

California 

(DISTANCE). 

Vuxna personer 

med diabetes typ 2 

mellan 30–75 år.  

Syftet var att 

undersöka socialt stöd 

och livsstilsförändring 

jämfört med 

medicinsk 

behandling. 

Kvantitativ metod. 

Datainsamling: 

Enkät. 

Urval: 13 366 

patienter med 

diabetes typ 2. 
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och socialt nätverk 
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Song, M., Lee, M. 

& Shim, B. 

2010 

Korea 

Barriers to and 

facilitators of self-

management 

adherence in 

Korean older adults 

with type 2 

diabetes. 

 

Personer över 65 år 

med diabetes typ 2 i 

Korea.  

Syftet med studien var 

att undersöka 

barriärer för 

underlättande av 

egenvård och 

följsamheten till 

egenvård hos 

patienten med 

diabetes typ 2. 

Kvalitativ metod. 

Datainsamling: 

Intervjuer i 

fokusgrupper.  

Urval: 24 personer i 

3 fokusgrupper. 

Barriärer för 

följsamhet till 

egenvård är 

åldersrelaterade 

fysiska och 

psykiska 

förändringar. 

Restriktioner 

gällande kultur. 

Hög 

Suparee, N., 

McGee, P., Khan, 

S. & Pinyopasakul, 

W.  

2015 

Thailand 

 

Life-long battle: 

Perceptions of 

Type 2 diabetes in 

Thailand. 

Vuxna personer 

med diabetes typ 2. 

Syftet var att 

undersöka deltagarnas 

uppfattning av 

diabetes typ 2 och att 

använda resultatet för 

att formulera en 

modell för 

patientutbildning i 

Thailand. 

Kvalitativ metod. 

Grounded theory 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Urval: 33 personer. 

 

Personerna med 

diabetes typ två 

upplevde att 

sjukdomen orsakade 

livslång stress och 

oro, hittade egna 

strategier för att 

hantera sjukdomen. 

Medel  
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