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Syfte: Syftet var att belysa vad som motiverar patienter med prediabetes att göra 

livsstilsförändringar. 

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes enligt SBU:s (2014) metod. Vetenskapliga 

artiklar söktes fram i databaserna PubMed och CINAHL. Tolv artiklar valdes ut och 

kvalitetsgranskades enligt SBU:s granskningsmallar. Artiklarna analyserades enligt Granheim 

och Lundmans (2004) metod för kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Tre kategorier framkom: utbildning, stöttande relationer och uppnåbara mål. 

Patienterna var i behov av utbildning om sin diagnos och råd om vad som kunde göras för att 

förhindra att sjukdomen utvecklas till diabetes typ 2. De hade stor nytta av stöttande familj och 

vänner, sjukvårdspersonal och medpatienter. Små, uppnåbara mål kunde motivera patienter att 

genomföra livsstilsförändring.  

Slutsats: Varje patient måste få rådgivning anpassad utifrån var den befinner sig, vilka 

föreställningar och hinder patienten har. Hänsyn behöver tas till den psykosociala miljön, 

patientens intressen och unika förutsättningar. Patienten behöver stöttas att sätta upp egna mål 

för förändring och följa upp dessa. Patientens sociala relationer behöver stöttas. 
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Aim: The aim was to illuminate what motivates prediabetic patients for lifestyle change. 

Method: A systematic review was performed according to the method by SBU (2014). 

Scientific articles were searched in the databases of PubMed and CINAHL. Twelve articles 

were chosen and were reviewed for quality in line with the review templates from SBU. The 

articles were analyzed as stated in Granheim and Lundman’s (2004) method for qualitative 

content analysis. 

Result: Three categories emerged: education, supportive relationships and achivable goals. The 

patients were in need of a lot of education on their diagnosis and advice what could be done for 

the disease not to progress to type 2 diabetes. They felt great support from family, friends, 

healthcare personal and co-patients. Small, achievable goals could motivate patients to perform 

a lifestyle change. A strong determination not to develop diabetes and staying well for loved 

ones were other factors motivating patients. 

Conclusion: Every patient needs adjusted counselling individually from where they are, to 

what perceptions and barriers there exists. Care must be taken to the patient’s psychosocial 

environment, his or her interests and unique conditions. The patient needs to be supported to 

set up his or her own goals for change and evaluate these. The patient’s social relations needs 

to be supported. 
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Introduktion 

I Sverige insjuknar ca 90 000 personer varje år i sjukdomar kopplade till kost och fysisk 

aktivitet.  Ohälsosam kost och stillasittande har samband med den ökade sjukdomsbördan och 

förkortad livstid. Det ökar risken att drabbas av sjukdomar såsom diabetes, stroke, hjärt- 

kärlsjukdom och cancer (Folkhälsomyndigheten 2019).  Diabetes ökar risken för för tidig död, 

hjärtinfarkt, synskador, stroke, njursjukdom, benamputation och nervskador. Risken för 

fosterdöd ökar hos gravida vid okontrollerad diabetes (WHO 2016).  Prediabetes är ett tillstånd 

där blodsockervärdet är förhöjt men inte tillräckligt för en diabetesdiagnos. Prediabetes kan 

övergå till diabetes, men livsstilsförändringar kan bromsa progressionen eller helt normalisera 

blodsockervärdet (Hofling 2012). 

Distrikssköterskan har fördjupad kunskap om diabetes och i hennes ansvarsområde ingår att 

stödja patientens delaktighet i vården och egenvårdförmåga. Distriktssköterskan har även 

kunskaper inom pedagogik och samtalsmetodik (Distriktssköterskeföreningen 2019). 

Vi ville med denna litteraturöversikt ta reda på vad som motiverar patienter med prediabetes 

till att genomföra en livsstilsförändring vid prediabetes. Examensarbetet relaterar till Karlstad 

universitets forskningsprogram “Hälsa och vårdkvalitet” inom områdena Lärande och 

kompetensutveckling samt Hälsa och Prevention då resultatet kan användas för att utveckla den 

preventiva diabetesvården samt distriktssköterskans bemötande. 

 

Diabetes 

Diabetes finns i olika former. De vanligaste formerna är diabetes typ 1, diabetes typ 2 och 

graviditetsdiabetes. Personer med diabetes typ 1 har en bristfällig insulin-produktion och är 

beroende av insulin för att överleva. Insulin är ett hormon som bukspottskörteln producerar för 

att reglera blodsockernivån.  Diabetes typ 1 har inga kända orsaker och går inte att förhindra. 

Diabetes typ 2 kännetecknas av kroppens oförmåga att tillgodogöra sig insulinet från 

bukspottskörteln. Graviditetsdiabetes är ett temporärt tillstånd som uppstår under graviditeten 

som leder till en ökad risk för diabetes typ 2. Kvinnorna och fostren har en ökad risk för 

komplikationer under graviditet och förlossning (WHO 2016). 

Diabetes Mellitus typ 2 är en av de största folkhälsosjukdomarna i världen och ökar stadigt. 

Enligt World Health Organization (WHO 2016) var det 2014 uppskattningsvis 422 miljoner 

vuxna människor i världen som levde med diabetes jämfört med 108 miljoner 1980. Enligt 

Rariden (2019) är det i låg- och medelinkomstländer som den största ökningen av insjuknande 

i diabetes förekommer. Detta har med sociala bestämningsfaktorer för hälsa att göra, det vill 

säga sociala, politiska och ekonomiska förhållanden. Detta är kopplat till ojämlikhet i diabetes-

relaterad hälsa och prevention av diabetes. Tidig upptäckt av förhöjda blodsockervärden, 

behandling samt prevention är viktigt (Rariden 2019).  

 

Prediabetes 

Prediabetes är det tillstånd när blodsockervärdena är förhöjda från det normala men inte uppnår 

värdet för diabetesdiagnos. Impaired Glucose Intolerance (IGT) och Impaired Fasting Glucose 

(IFG) ingår i WHO´s definition och kan användas enskilda för diagnos (Hofling, 2012).  WHO 

definierar prediabetes som fastande plasmaglukos på 6,1-6,9 mmol/l och minskad 

glukostolerans (IGT) 2 h plasmaglukos på 7,8-11,0 mmol/l efter intag av 75 g oralt glukos eller 

en kombination av dessa baserat på ett två timmars glukostolerans-test (WHO  2006). Enligt 
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Rariden (2019) har patienter med prediabetes en årlig risk på 4-19%  att utveckla diabetes typ 

2.  

 

Prediabetes anses vara en sjukdom som kan förebyggas och progression till diabetes typ 2 kan 

skjutas upp genom viktminskning och ökad fysisk aktivitet. Prevention av prediabetes bör 

inrikta sig på att reducera riskfaktorer såsom fetma, fysisk inaktivitet och ohälsosam kost 

(Rariden 2019).  Finnish Diabetes Prevention Study (DPS), en studie på över 500 personer där 

interventioner med livsstilsförändringar studerades visade att incidensen av diabetes minskade 

med 58 %. Även små viktförluster visades minska risken att få diabetes (Tuomilehto et al 2001). 

The Diabetes Prevention Program (DPP) genomförde en studie på över 3000 patienter med 

prediabetes där det framkom att livsstilsinterventioner minskade risken att få diabetes med 58 

% jämfört med behandling med läkemedlet Metformin som minskade risken med endast 31 % 

(Knowler et al 2002). 

 

Rariden (2019) menar att ingen enskild åtgärd kan förhindra diabetes men åtgärder genom 

lagstiftning, förändringar i miljön och en ökad medvetenhet av hälsopåverkan kan leda till en 

hälsosammare livsstil. Medelhavsdiet samt dieter bestående av ett stort intag av nötter, bär, 

yoghurt, kaffe samt te kan minska risken att utveckla diabetes typ 2 (Rariden 2019). 

 

 

Det metabola syndromet 

 

En studie av Diaz Redondo et al (2015) visade att kända kardiovaskulära riskfaktorer såsom 

bukfetma, högt blodtryck och låga nivåer av HDL-kolesterol var associerat med prediabetes. 

Generell fetma hos kvinnor och alkoholkonsumtion hos män framkom som riskfaktorer för 

prediabetes. Ett förhöjt blodsockervärde, bukfetma, förhöjt blodsocker, förhöjda 

triglyceridnivåer och minskade nivåer av HDL (high-density lipoprotein) kallas för “det 

metabola syndromet”. Risken att få diabetes ökar med ungefär fem gånger hos personer med 

det metabola syndromet och även risken för kardiovaskulära sjukdomar ökar (Grundy 2012). 

 

Livsstilsinterventioner för att minska risken för diabetes typ 2 

 

Enligt DeFronzo och Abdul-Ghani (2011) så har livsstilsinterventioner minskat andelen 

patienter som gått från Impaired Glucose Tolerance till diabetes typ 2, förbättrat HbA1c-värdet, 

ökat insulinkänsligheten samt förbättrat kardiovaskulära riskfaktorer. Både American Diabetes 

Association och American Heart Association rekommenderar livsstilsinterventioner med 

reduktion av kaloriintag och ökad fysisk aktivitet. 

 

Knowler et al (2002) uppskattade att 37 % av patienter med prediabetes skulle utveckla diabetes 

typ 2 inom 4 år utan intervention. Med livsstilsinterventioner skulle risken sjunka till 20%. 

Schellenberg et al utförde 2013 nio studier och i sju av dessa minskade risken att utveckla 

diabetes typ 2 med upp till tio år efter en livsstilsintervention. 

 

Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är livsstilsinterventioner kostnadseffektivt då diabetesvården 

i samhället kostar stora summor årligen (Glechner et al 2018). Sjuksköterskor och annan hälso- 

och sjukvårdspersonal spelar en nyckelroll genom sin förmåga att stärka patienter med 

prediabetes i egenvården och genom att motivera patienterna till livsstilsförändring. Genom en 

holistisk, personcentrerad attityd gentemot patienten kan sjuksköterskor få patienter att ta 

kontrollen över sina liv för att uppnå bästa möjliga livskvalitet (Kime 2013). 
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I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård för patienter med ökad risk för diabetes 

typ 2 på grund av nedsatt glukostolerans rekommenderar de strukturerade program för intensiv 

påverkan på ohälsosamma levnadsvanor avseende kost och motion. Den hälsoekonomiska 

bedömningen utgår från kostnaden per vunnen QALY (quality-adjusted life years) vilket är 

kostnadsbesparande och har en positiv effekt på hälsan. Rekommendationen bygger på 

litteratursökning som Socialstyrelsens expertgrupp har utfört. Enligt denna kan incidensen av 

kardiovaskulär mortalitet och total mortalitet minskas med en förändring av levnadsvanor 

genom ökad motion, ändrad kost och viktminskning (Socialstyrelsen 2017). 

En Cochrane-översikt visar att viktminsknings-strategier med diet, fysisk aktivitet och 

beteende-interventioner visar signifikant viktminskning hos patienter med prediabetes och en 

signifikant minskning av insjuknande i diabetes (Norris et al 2005).  

 

Distriktssköterskans roll  

  

Distriktssköterskan har enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning (2019) ett 

hälsofrämjande synsätt och ska verka som ett stöd för människor i alla åldrar med olika 

sjukdomar och olika bakgrund. Kompetensen innefattar kunskap om de olika socioekonomiska 

och kulturella förhållanden som råder där hon är verksam. Hon ska ha kunskap om hur 

samhälleliga förutsättningar och krav påverkar hälsan positivt eller negativt.  

 

En av distriktssköterskans uppgifter är att stärka patientens egna resurser till egenvård. Genom 

information och utbildning kan patienten lära sig att ta ansvar för sin egen hälsa. 

Distriktssköterskan har en fördjupad kunskap om frisk- och skyddsfaktorer för hälsa och ska 

främja goda levnadsvanor. Hon ska även sträva efter en jämlik hälsa i befolkningen, ska 

självständigt organisera och driva arbete med livsstilsförändringar inom kost, fysisk aktivitet, 

tobak, alkohol ochpsykisk ohälsa  (Distriktssköterskeföreningen 2019).  

 

Med ett hälsopedagogiskt förhållningssätt ska hon kunna stärka och motivera patienternas makt 

och beslutsfattande. Med fördjupade kunskaper inom samtalsmetodik och kommunikation 

kunna handleda samt ge råd och stöd i dialog med patienten (Distriktssköterskeföreningen 

2019).  

 

Livsstilsförändring 

 

Förändring sågs tidigare som förflyttningen att gå från en ohälsosam vana till en mer hälsosam 

vana. Förändringar sågs som något som skedde plötsligt och framgång ansågs bero på 

motivation och viljestyrka. Ett nyare synsätt ser istället förändring som en process där snedsteg 

är lika naturliga som framsteg. Processen är inte slut i och med att handlingen har påbörjats och 

kan vara flera år. Patienters behov av stöd är som allra störst precis efter att en 

livsstilsförändring påbörjats,. Patientens föreställningar, motivation, hinder, socialt stöd och 

patientens benägenhet att förändras är viktigt att ta hänsyn till liksom patientens förutsättningar 

och levnadsvillkor i övrigt. Behovet hos patienterna skiljer sig åt beroende på var i 

förändringsprocessen de befinner sig (Faskunger 2013). 

 

Motivation 

 

Enligt Kostenius och Lindqvist (2006) härstammar ordet motivation från latinets movere som 

betyder att sätta i rörelse. Det handlar om en vilja hos människan att uppnå ett så meningsfullt 

liv som möjligt och är en drivkraft för de handlingar som görs i livet. En bred studie visade att 
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personer presterar bättre om de får utmanande och konkreta mål jämfört med om de bara blir 

tillsagda att göra sitt bästa. Analysen kom också fram till att för att nå det slutgiltiga målet var 

det viktigt att ha bårde kort- och långsiktiga mål eftersom vägen fram till slutmålet annars 

upplevdes som allt för avlägset (Locke & Latham ,1990 refererad i Kostenius & Lindqvist, 

2006). När målet är att uppnå en livsstilsförändring kan vägen dit vara lång och därför är 

precisering av målet viktigt då det bevisats öka motivationen. Målet ska utformas tillsammans 

med patienten och vara formulerat på ett positivt sätt. Målet bör också vara mätbart, relevant, 

uppnåeligt och tidsbestämt. Uppfylls inte dessa kriterier är det en risk att patienten förlorar 

motivationen för sin livsstilsförändring och de hälsofrämjande insatser som gjorts kan vara 

förgäves. Fokus bör ligga på att se möjligheter före begränsningar (Kostenius och Lindqvist 

2006). 

 

Teoretisk referensram  

 

The Health Belief Model utformades ursprungligen för att förklara vad som påverkar personer 

att antingen ta till preventiva hälsoåtgärder eller att avstå (Becker & Janz 1985). Modellen 

applicerades senare på att förutspå följsamhet till ordinerade behandlingar. The Health Belief 

Model baseras på psykologiska och beteendevetenskapliga teorier. Modellen menar att 

beteende kan förklaras genom värdet som personen tillskriver ett mål, i detta sammanhang: 1: 

önskan att undgå sjukdom/bli frisk 2: tron på att en specifik hälsoåtgärd kommer att 

förhindra/förbättra sjukdom, det vill säga individens uppskattning om hotet av sjukdom och 

troligheten att hotet avvärjs genom egna handlingar. 

 

Modellen består av flera dimensioner varav en är upplevd mottaglighet, vilket avser patientens 

subjektiva uppfattning om risken att drabbas av sjukdom. Upplevd allvarlighetsgrad är ännu en 

dimension, det vill säga hur allvarlig en patient upplever att en sjukdom är. Detta varierar från 

person till person. Ytterligare en dimension avser upplevda fördelar; patientens upplevelse av 

hälsoåtgärdens effekt och om den är möjlig att genomföra påverkar beslutet om att acceptera 

åtgärden. Den sista dimensionen avser upplevda hinder, där patienten väger hälsoåtgärdens 

effektivitet mot negativa aspekter; såsom att den är tidskrävande, dyr eller obehaglig och så 

vidare (Becker & Janz 1985). 

 

 

Problemformulering 

Diabetes är en folkhälsosjukdom som ökat enormt i världen och skapar stora kostnader för 

vården och innebär lidande för patienten. Det är möjligt att bromsa prediabetes-utvecklingen 

mot diabetes typ 2 med hjälp av livsstilsförändringar. Forskningen visar att viktminsknings-

strategier med diet, fysisk aktivitet och beteendeinterventioner leder till viktminskning hos 

patienter med prediabetes och en minskning av insjuknande i diabetes typ 2. Distriktssköterskan 

har förutsättning att redan då patienten får sin diagnos göra en intervention och följa upp 

patienten. Livsstilsförändringar kan vara svåra att genomföra och distriktssköterskan kan stötta 

och motivera patienten till en hälsosammare livsstil. Flera interventionsstudier har genomförts 

i flera olika länder som visar positiv effekt avseende vikt och blodsockervärden. Denna studie 

önskar ta reda vad som motiverar patienter med prediabetes att genomföra en 

livsstilsförändring. Kunskapen är viktig för att veta hur distriktssköterskan på vårdcentralen kan 

arbeta för att motivera patienter och stötta dem till att lyckas med sin livsstilsförändring.  
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Syfte  
 
Syftet var att belysa vad som motiverar patienter med prediabetes att göra livsstilsförändringar.  

Metod 

Metoden som används i arbetet var en systematisk litteraturöversikt. Enligt SBU (2014) ska 

varje del av arbetsprocessen finnas tydligt dokumenterad på ett strukturerat sätt. Läsaren ska 

kunna se hur författarna sökte fram sin litteratur, hur urvalen gjordes samt tillvägagångssättet 

för kvalitetsgranskning.  

 

Litteratursökning och urval 

 

De inklusionskriterierna som användes i litteratursökningen var peer-reviewed (Cinahl), human 

(PubMed), skrivna på engelska, samt artiklar publicerade mellan 1 januari 2009 och 31 

september 2019. Exklusionskriterier var studier som var inriktade mot barn/ungdomar under 18 

år samt litteraturöversikter. 

  

För den här studien bedömdes att databaserna Cinahl och PubMed kunde ge artiklar som riktade 

sig mot frågeställningen. Både patienters och vårdpersonalens upplevelser inkluderades i 

studien. Ämnesorden CINAHL headings samt MeSH användes för att täcka in ett större 

område. Sökorden kombinerades med den booleska operatorn AND för att få så relevanta 

artiklar som möjligt. Trunkering användes vid nurs* för att täcka in de artiklar som använde sig 

av nurse, nurses, nursing osv. De sökord som användes var Prediabetic state, motivation, nurs*, 

lifestyle changes, prediabetes samt health behavior i olika kombinationer. Sökningarna samt 

antalet träffar redovisas i en tabell (se tabell 1). I tabellen redovisas även interna dubletter med 

vilket menas att artikeln förekom mer än en gång i samma databas. Externa dubbletter finns 

också redovisade i tabellen och syftar då till att artikeln förekom flera gånger i båda databaserna. 

Rubrikerna i träff-listorna lästes igenom för att se om de svarade mot syftet. Om de bedömdes 

svara mot syftet lästes även abstract igenom och de finns redovisade under urval 1. Därefter 

valdes artiklar ut för att läsas i sin helhet, urval 2. Enligt anvisningar för litteraturstudier från 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU 2014) ska två personer oberoende 

av varandra läsa abstract för att bedöma om studierna är relevanta. I denna studie läste båda 

författarna igenom samtliga abstract. De som bedöms relevanta av en eller båda personerna ska 

beställas i fulltext och här var författarna eniga om samtliga artiklar som beställdes. Dessa läses 

igenom för att bedöma om de svarar mot inklusionskriterierna. Orsaken till exklusion av artiklar 

ska anges (SBU 2014). 

 

Artiklarna lästes i sin helhet igenom flera gånger av båda författarna. Efter detta exkluderades 

artiklar utifrån de förbestämda kriterierna. De artiklar som bedömdes svara mot studiens syfte 

gick därefter vidare till urval 3 och kvalitetsgranskningen. 

 

Tretton artiklar som inte bedömdes svara mot syftet valdes bort i urval 2. Åtta valdes bort på 

grund av att de förekom flera gånger i sökningarna och ytterligare fem valdes bort då de var 

inkluderade i den andra databasens urval. 
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Tabell 1 Resultat av sökningar 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed Prediabetic 

state AND 

motivation 

AND nurs* 

7 4 4 3 

 Prediabetic 

state AND 

lifestyle 

changes 

AND nurs* 

11 4(1) * 

  (1) ** 

4 4 

 Prediabetes 

AND health 

behaviour 

AND nurs* 

39 8(6) * 

  (4) ** 

5 3 

Antal valda 

artiklar 

  16 13 10 

CINAHL Prediabetic 

state AND 

motivation 

AND nurs* 

3 2 1 1 

 Prediabetic 

state AND 

lifestyle 

changes 

AND nurs* 

12 10(2) * 

    (3) ** 

0 0 

 Prediabetes 

AND health 

behaviour 

AND nurs* 

15 12 (4) * 

     (1) ** 

1 1 

Antal valda 

artiklar 

  24 2 2 

Totala 

antalet valda 

artiklar  

    12 

*interna dubletter 

**externa dubletter 
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Kvalitetsgranskning 

 

Kvalitetsgranskning gjordes efter mallar som SBU utarbetat. En studie valdes bort i urval 3 då 

studiekvalitén var för låg. En annan studie hade ingen etisk granskning eller något etiskt 

resonemang och exkluderades därför i urval 3. Tolv vetenskapliga artiklar kvarstod som ingick 

i studien. Resultatet av antalet träffar i respektive databas redovisas, se tabell 1. 

 

Inkluderade artiklar fördes in i en artikelmatris där författare, land och årtalet då studien 

genomfördes redovisas. I artikelmatrisen (bilaga 1) redovisas även studiens metod, deltagare 

och resultat (SBU 2014).  Detta gör att de valda artiklarna blir överskådliga och 

uppstruktureradeinför analysen. 
 

 

Analys 

 

Författarna har valt att använda Granheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys 

med manifest inriktning. Den manifesta inriktningen står för att det som analyseras i studien är 

det som står synligt i texterna i de valda artiklarna. Första steget av analysen var att läsa igenom 

alla de valda texterna flera gånger för att få ett helhetsgrepp om vad de handlade om i relation 

till studiens syfte. Utifrån det plockades meningsbärande enheter ut, alltså meningar som svarar 

upp mot frågeställningen i studien. I nästa steg av analysen kondenserades de meningsbärande 

enheterna i syfte att korta ner texten men ändå behålla kärnan. Efter kondenseringen kodades 

meningsenheterna och kategorier skapades. Att skapa kategorier beskrivs som kärnfunktionen 

av den kvalitativa innehållsanalysen. Kategorierna ska avspegla innehållet i artiklarna. När 

kategorier skapas ska det göras på det sådant sätt att inget av innehållet ska passa in under två 

kategorier. Ingen relevant data ska heller utelämnas på grund av avsaknad av relevant kategori. 

Slutligen kan teman skapas som speglar det latenta innehållet av artiklarna, alltså författarnas 

tolkningar av texternas mening men i denna studie framkom inte teman (Granheim & Lundman 

2004). 

   

Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt God forskningssed utgiven av Vetenskapsrådet (2017) ska forskaren sträva efter att inte 

skada människor, djur eller miljö samt öppet redovisa metoder och resultat. Endast artiklar som 

granskats av en etisk kommité eller där etiska reflektioner gjorts har inkluderats i studien. 

Samtliga resultat av sökningar finns redovisade, valda artiklar samt exkluderade artiklar är 

motiverade. Författarna har varit medvetna om att de genom sitt yrke kan ha en viss 

förförståelse inom ämnet men försökt att lägga den åt sidan under studien. 
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Resultat 

Resultatet visar att patienterna hade ett stort behov av information och de patienter som fick 

utbildning om sin diagnos antog en mer hälsosam livsstil. Det framkom också vikten av ett 

stöttande nätverk runt patienten i form av vänner, familj, medpatienter och vårdpersonal. Det 

var lättare att genomföra en livsstilsförändring då det fanns stöd runt patienten. 

Tre kategorier framkom: utbildning, stöttande relationer samt uppnåbara mål. 

Utbildning 

 

Kunskap om sin diagnos och behovet av utbildning framkom i flera studier som viktigt för 

motivationen till att genomföra en livsstilsförändring. 

 

En randomiserad studie som utfördes på ett 

hälsocenter i Taiwan visade att ett Empowerment-

program främjade en hälsosam livsstil, minskade 

blodsockret och ökade self-efficacy (se fig. 1 för 

svensk definition) jämfört med kontroll-gruppen 

som fick sedvanlig vård (Chen, Hung & Chen 

2017).  Programmet genomfördes i tre faser och  

varade under fyra månader och inleddes med 

information om prediabetes och en hälsosam 

livsstil. I denna fas ingick till exempel utbildning 

om nutrition, fysisk aktivitet, individens ansvar 

för sin egen hälsa , mellanmänskliga relationer 

och stresshantering. Den andra fasen fokuserade 

på att sätta upp individuella mål för patienterna 

och utforma en plan där de implementerade sin 

nya kunskap. Tredje fasen bestod av att utvärdera 

hur patienterna lyckats uppfylla målen och den 

hälsosamma livsstilen. 
 

Minskningen i BMI var signifikant större i interventions-gruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Förbättringen i livsstil kvarstod i upp till tre månader efter genomförd intervention (Chen, Hung 

& Chen 2017). Studiens upplägg visas i fig. 2. 

 
Figur 2 Empowerment Chen, Hung & Chen 2017 

Deltagare från ett gruppbaserat interventionsprogram om livsstil uppskattade informationen de 

fick om hur kaloriintag och kaloribehov beräknades och om portionsstorlekar. De tyckte också 

Figur 1 Self-efficacy Faskunger 2013 
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att de fick bra kunskap om motion och dess effekter på hälsan.  Utbildningen anpassades efter 

deltagarnas kultur och seder avseende mat. Patienterna eftersökte ännu mer utbildning angående 

diabetes som sjukdom, allvarlighetsgrad, symtom och hälsorisker (Chesla et al 2016). 

I Danmark genomfördes en studie där allmänläkare och distriktssköterskor tillsammans 

utformade en möjlig genomförbar intervention för prediabetiker. Efter att olika interventioner 

studerats i patientsammanhang enades läkarna och sjuksköterskorna om att patient-utbildningen 

om livsstil, som till större delen skulle genomföras av sjuksköterskor. Läkarna och 

sjuksköterskorna lärde sig att ställa öppna frågor och att lyssna mer. I början av interventionen 

hade sjuksköterskorna en mer förklarande och rådgörande roll för att senare anta en mer 

stöttande och uppmuntrande roll. Sex konsultationer kunde vara lagom för en vanlig patient för 

att förändra sin livsstil, men förekom sociala, psykiska eller medicinska problem utöver 

prediabetes krävdes längre och intensivare interventioner (Maindal, Bonde & Aagard-Hansen 

2013). 

Utbildning och medvetenhet om sin diagnos som en patient i riskzonen att utveckla diabetes 

gjorde patienterna i en annan studie medvetna om hotet mot sin hälsa och de blev bekymrade 

och började göra något åt saken (Kuo et al 2013). När deltagarna i studien fick veta att motion 

minskade risken för sjukdom och gynnade hälsan triggades intentionen att motionera och 

förbättra hälsan. En patient uttryckte sig: 

”I know that exercise can improve certain diseases, so I think it is necessary to exercise” 

(Alyssa); Everybody needs to exercise, exercising makes me feel better mentally and physically. 

Besides, exercise is also good for your bowel movement” (Ella).  

 

Kuo et al utförde en interventionen i fyra steg. Det första steget innebar att utveckla 

medvetenhet genom utbildning om diagnosen, risker och hur risken att utveckla diabetes 

minskar genom motion. Efter detta utvecklade patienterna en skiss av sin ideala framtid. För att 

nå detta mål började de försöka integrera motion i sitt dagliga liv. Därefter utforskades de 

drivande inre krafterna att motionera och motståndet mot motionen. Detta beskrivs som en inre 

kamp som patienterna förde och som leder till antingen att fortsätta motionera eller att sluta 

(Kuo et al 2013). 
 

I en studie av Tsai et al (2018) delades personer i Taiwan som uppfyllde kraven för prediabetes 

in i mindre grupper om sju till elva personer. Grupperna träffades en gång i veckan under fyra 

veckor i ett program för livsstilsförändring utformat och genomfört av författarna till studien. 

Under den första träffen låg fokus på att ta reda på var deltagarna befann sig gällande kunskap 

om prediabetes och motivation till att göra en förändring. Det var även genomgång av 

riskfaktorer för att utveckla diabetes och hur olika livsstilsval kunde påverka situationen. 

Deltagarna fick instruktioner i hur de skulle använda ett verktyg för att dokumentera 

utvecklingen av träning, kost, blodsocker och vikt. Den andra träffen fokuserade på att sätta 

genomförbara mål och utforma individuella planer för att nå målen. Deltagarna fick även föreslå 

belöningar för sig själva om de skulle uppnå målen. Vid tredje träffen låg fokus på att deltagarna 

utvärderade planerna som de haft en vecka på sig att känna av. Utifrån det gjordes eventuella 

justeringar. Fjärde och sista träffen gjordes en genomgång av planerna igen. Utvärdering skedde 

sedan av vad de lärt sig. 

 

På alla träffarna fick deltagarna både information och kunskap från ledarna men också 

möjlighet att tillsammans som grupp diskutera kring problem och lösningar. Resultatet av de 

genomförda teoretiska gruppträffarna utvärderades i form av mätningar av kroppsvikt, BMI, 

fasteglukos, HbA1C, kostvanor, fysisk aktivitet och kunskap om sin diagnos. Mätningarna 

gjordes vid start och sedan efter tre, sex respektive tolv månader. BMI och kroppsvikt minskade 
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totalt sett och värdena på fasteglukos och HbA1C förbättrades. Deltagarna själva skattade sig 

som mer fysiskt aktiva, med en bättre kosthållning och mer kunskap om prediabetes än innan 

gruppträffarna (Tsai et al 2018).  

 

Higgs, Skinner och Hale (2016) samlade likt studien ovan personer med diagnosen prediabetes 

eller diabetes mellitus typ 2 i grupper. Här användes ett 12 veckor långt program där det ingick 

två träffar á 90 minuter per vecka. Varje träff var uppdelad på 45 minuter undervisning av 

sjuksköterska, fysioterapeut, dietist eller annan hälso- och sjukvårdspersonal samt 45 minuter 

träning. Träningen var individanpassad och deltagarna fick egna träningsprogram. Här valde 

författarna att mäta kondition, midjemått, träningstid per vecka och hur hög tilltro deltagarna 

hade till sig själva att de skulle kunna nå sina mål. Utvärdering gjordes efter 12 och efter 26 

veckor. Studien visade positiva effekter i form av förbättrad kondition, minskat midjemått, fler 

antal träningsminuter per vecka och en ökad tro på sig själva. Den positiva effekten sågs både 

efter 12 veckor när programmet avslutades samt vid uppföljningen efter 26 veckor (Higgs, 

Skinner & Hale 2016).  

 

Liu (2018) undersökte hur hälsan skiljer sig åt hos överviktiga personer med prediabetes jämfört 

med överviktiga personer utan prediabetes, samt hur det ser ut ett år efter att de deltagit i ett 

hälsoprogram. Det visade sig att personer med prediabetes skattade sin fysiska förmåga lägre 

vid starten av programmet än de utan diagnosen. Vid uppföljningen ett år senare kunde det ses 

att de med prediabetes skattade sin fysiska förmåga betydligt högre än vid starten.  

 

I en intervjustudie från Danmark framkommer det att de läkare och sjuksköterskor som 

medverkar inte använt sig av ordet prediabetes tidigare när de informerat patienter. De har 

istället pratat om att det finns risk för diabetes eller att de befinner sig i en gråzon. Resultatet 

visade att genom att ge patienten diagnosen prediabetes kan det hjälpa till att öka dennes 

motivation till att förändra sin situation. Patienterna i studien såg undvikandet av medicinering 

och stigmat det medförde att ha en livsstilssjukdom som en motiverande faktor att genomgå en 

livsstilsförändring(Hindhede & Aagaard-Hansen 2015). 

 

Chen och Lin (2010) undersökte hur utfallet skulle kunna bli av att anta en hälsofrämjande 

livsstil bland människor med prediabetes som arbetade tillsammans på samma arbetsplats. 

Kunskapen kring prediabetes och vilka faktorer som kunde spela in undersöktes genom ett 

frågeformulär. Studien kom fram till att det var viktigt för hälso- och sjukvården att ta reda på 

kunskapen som personer med prediabetes hade om sin diagnos innan en hälsofrämjande livsstil 

uppmuntrades. Detta för att de skulle kunna ta till sig informationen på bästa sätt och därav 

börja framleva ett mer hälsofrämjande liv och på så sätt förhindra att diabetes utvecklades.  

 

Stöttande relationer 

 

Betydelsen av ett stöttande nätverk runt patienten framkom i flera av studierna och hade stor 

betydelse för patientens motivation till att genomföra en livsstilsförändring. 

 

I Hindhede och AAgaard-Hansens studie framkom hur viktigt det var med relationer, att 

anhöriga och vänner stöttade patienten (2015). I Coppell et als studie (2017) upplevde de flesta 

patienterna ett stort stöd av andra patienter i gruppen och värdesatte att lyssna på varandra och 

dela med sig till gruppen. Det var ett sätt att kunna utbyta idéer och strategier och de upplevde 

att de motiverades av varandra. Även relationen med sjuksköterskan och grupputbildaren 

värdesattes. De var tacksamma för stödet och kände sig upplyfta. Samtalet med dem motiverade 

patienterna (Coppell et al 2017). 
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Betydelsen av relationer framkommer även i Kuo et als (2013) studie som en motiverande 

faktor. Om en vän bjöd med patienten att motionera eller om hen var övervakad av en 

make/maka alternativt deltog i en support-grupp blev de pushade till att motionera (Kuo et al 

2013). Betydelsen av stöttande relationer för att ändra och bibehålla mer hälsosamma kostvanor 

framkommer i Abel et als (2018) studie. Stödet kom från hälso- och sjukvårdpersonal, 

medpatienter eller anhöriga. Att ha en regelbunden och god kontakt med någon inom hälso- 

och sjukvården som patienten litade på framkom som extra värdefullt. Känslan av att ha någon 

“att stå till svars” inför motiverade vissa. De av patientens anhöriga som förstod behovet av en 

förändrad kost och uppmuntrade dem sågs som ovärderliga. Det framkom att bristen på stöd 

från anhöriga sågs som ett hinder. En del kvinnor i studien fick fortsätta laga ohälsosam mat till 

sin familj då familjen var ovillig att förändra sin diet. Patienterna kunde även vackla om någon 

satt bredvid och åt något ohälsosamt som patienten blev sugen på (Abel et al 2018). 

 

Rahmati-Najarkolaei et al (2017) såg i sin studie att det med hjälp av teorin om planerat 

beteende, som utgår från att människors beteenden styrs av intuition, kunde förutspå hur 

patienternas kost och motionsvanor skulle komma att se ut. På så vis skulle personer med 

prediabetes kunna få hjälp att förhindra utvecklingen av diabetes genom att deras 

livsstilsförändringar övervakades av vårdpersonal och att det då kan sättas in förebyggande och 

stödjande åtgärder. 

 

Uppnåbara mål 

 

Att patienterna själva satte upp specifika, små, individuella mål sporrade dem att genomföra 

livsstilsförändringar. 

 

Patienterna i Coppell et als (2017) studie uppskattade att fokusera på enkla, individuellt 

utformade, nåbara mål. En patient uttryckte sig: 

It wasn’t stop this, stop that. It was cut down, little steps. The favourite saying is “little steps”. 

And that’s probably one of the most helpful sayings I’ve ever heard. (Coppell et al 2017). 

 

Att få den nya kunskapen att endast en viktminskning på 5-7% av kroppsvikten leder till att 

fördröja eller förhindra diabetes typ 2 motiverade en del patienter i en studie. Det kändes som 

ett mål som var möjligt för patienterna att uppnå (Thomas et al 2019). 

 

Att sätta upp individuella, specifika mål med en positiv målbild triggade patienterna att börja 

träna. Patienterna implementerade motion i sitt dagliga liv, till exempel genom att ta trapporna 

istället för hissen samtidigt som de rörde på armarna. Andra cyklade till jobbet istället för att ta 

bilen eller promenerade i rask takt. Uppnådda hälsofördelar som förbättrad kondition, ett gott 

humör och starka muskler motiverade patienterna att fortsätta träna. När vanan att motionera 

kom igång blev träningen ett viktigt nöje och fick dem att känna sig fysiskt och psykiskt 

avslappnade (Kuo et al 2013). 

 

I interventionen som utvecklades i Danmark för prediabetiker ingick motivation som en del i 

varje steg. Viljan att förändras skattades och hinder identifierades. Fokus lades på antingen diet, 

motion eller båda beroende på patientens motivation och riskprofil. Mål sattes upp av patienten 

själv. Sjuksköterskan skulle stötta dessa och definiera små, utförbara steg i en 

livsstilsförändring i gemensamt utformade handlingsplaner (Maindal, Bonde & Aagaard-

Hansen 2013). 
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En stark beslutsamhet att inte utveckla diabetes var en personlig motivation där önskan fanns 

att hålla sig frisk för sin egen och anhörigas skull. Det framkom att individuella, tydligt nåbara 

mål underlättade en beteendeförändring avseende kosten (Abel et al 2018). 
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Diskussion 

 
Syftet med studien var att belysa vad som motiverar patienter med prediabetes att genomföra 

livsstilsförändringar. Analysen av valda artiklar mynnade ut i tre kategorier: utbildning, 

stöttande relationer och uppnåbara mål.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Utbildning 

 

Resultatet visar att patienterna var i behov av mycket och korrekt information om sitt tillstånd. 

Genom utbildning blev patienterna medvetna om hotet mot sin hälsa vilket bekymrade dem och 

sporrade dem att göra något åt saken (Kuo et al 2013). Det framkom att det var viktigt för hälso- 

och sjukvården att ta reda på kunskapen som personer med prediabetes hade om sin diagnos 

innan en hälsofrämjande livsstil uppmuntrades. Detta för att de skulle kunna tillgodogöra sig 

utbildningen på bästa sätt (Chen & Lin 2010).  En studie anpassade utbildningen efter 

deltagarnas språk, samt även kultur och seder avseende mat. Patienterna i studien önskade 

ytterligare utbildning angående diabetes som sjukdom, allvarlighetsgrad, symtom och 

hälsorisker (Chesla et al 2016). Behovet av utbildning samstämmer med en studie av O’Brien 

et al (2016) där patienterna hade inkorrekt uppfattning om risken för diabetes och vilka 

behandlingsalternativ som fanns. Patienterna i studien visste att livsstilsförändringar kunde 

förhindra eller försena diabetes. Däremot var ingen medveten om evidensbaserade mål för 

livsstilsförändring eller den förväntade minskningen av risken som uppstod vid måluppfyllelse.  

 

Stöttande relationer 

 

I resultatet framkommer vikten av stöttande relationer, både hälso- och sjukvårdspersonal, 

medpatienter och närstående (Kuo et al 2013), (Coppell et al 2017) (Abel et al 2018), (Hindhede 

och Aagaard-Hansen 2015). Även Kullgren et al (2016) uppger att det sociala nätverket med 

vänner och familj är en av den viktigaste anledningarna till att engagera sig i preventiva 

hälsoåtgärder. 

 

Vikten av relationer som stöd framkom i en svensk studie av Isaksson et al (2014). Stöd från 

närstående och hälso- och sjukvårdspersonal samt egenvårdsförmåga associerades med ett 

högre mått av empowerment. Empowerment är ett begrepp som fått stor betydelse inom vården, 

där makt flyttas från hälso- och sjukvårdspersonalen till patienten. För att patienten ska kunna 

genomföra en livsstilsförändring krävs ett ömsesidigt förtroende och kunskapsutbyte mellan 

hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten. När patienten har kunskapen, förmågan, 

attityden och självmedvetenheten som är nödvändig för att påverka det egna beteendet och 

andras för att uppnå livskvalitet anses det att patienten är empowered. Empowerment och 

patientcentrering är grunden för exempelvis Motivational Interviewing (MI) vilket är en vanlig 

metod som distriktssköterskor använder vid hälsosamtal (Insulander & Björvell 2013). 

 

Uppnåbara mål 

 

Att sätta upp nåbara, specifika mål är en central del av behandlingen vid livsstilsförändringar 

(O’Brien et al 2016). Vikten av att precicera nåbara mål tillsammans med patienten ökar 

motivationen för att nå dem (Kostenius & Lindqvist 2006). Detta samstämmer med vad som 

framkom i andra studier (Chesla et al 2016), (Abel et al 2018), (Maindal, Bonde & Aagaard-
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Hansen 2013). Vikten av målsättning framkom i Kullgren et als (2016) studie där 

respondenterna angav målsättning och belöningar som en viktig del av att lyckas med en 

livsstilsförändring .  

 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar rådgivande samtal eller kvalificerat 

rådgivande samtal som stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor. Som exempel på 

kvalificerade rådgivande samtal ges samtal baserade på till exempel Motivational Interviewing 

(MI) och kognitiv beteendeterapi. Detta förutsätter att vårdgivaren har utbildning i detta 

(Socialstyrelsen 2018). 

 

MI är en patientcentrerad samtalsmetod för beteendeförändring som utvecklades under 1980-

90-talet av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick. Metoden hjälper patienterna 

att överkomma sin ambivalens och närma sig en hälsosam förändring. Behandlarens roll är att 

bjuda in patienten till problemlösning och stödja self-efficacy samt att uppmuntra patientens 

känsla av möjlighet till förändring (Rollnick & Miller 1995). En studie på svenska 

sjuksköterskor som arbetade med MI visade dock genom kodning av samtal att kunskaperna i 

MI var bristfälliga och att mer utbildning behövdes (Östlund et al 2015). 

 

Health belief model i praktiken 

 

För att förklara vad som motiverar patienter med prediabetes kan Health belief model (1985) 

användas. Enligt Becker & Janz (1985) kan distrikssköterskan påverka patientens motivation 

genom att utforma en individuell intervention beroende på inom vilken dimension som 

patientens hinder för motivation ligger. Om patienten inte upplever sin sjukdom som så allvarlig 

som den är kan distriktssköterskan inrikta sig på “Upplevd mottaglighet” och utbilda patienten 

med adekvata fakta. Distriktssköterskan kan även förevisa passande förebilder. Patientens oro 

för sin sjukdom kan också vara orimligt hög och när patienten fått kunskap och fakta så att oron 

ligger på en lagom nivå kan distriktssköterskan lättare motivera till följsamhet av livsstilsråd 

(Becker & Janz 1985). Patienten har kanske inte tilltro till en viss behandling och då måste 

distriktssköterskan inrikta sig på dimensionen “upplevda fördelar” och påvisa värdet av 

behandlingen för att främja patientens livskvalité samt att fördröja komplikationer av 

sjukdomen (Becker & Janz 1985). 

 

Resultatet av studien visade att utbildning ökade patienternas motivation till livsstilsförändring. 

Alla genomgick samma utbildning oavsett ”upplevd mottaglighet” eller orimlig oro för sin 

sjukdom. Detta kan i praktiken användas då alla kanske inte har samma behov av utbildning 

och distriktssköterskan kan inrikta insatserna på de patienter och de områden där de bäst gör 

nytta. Detta är ju också mer kostnadsbesparande då samma utbildning inte behöver erbjudas 

alla patienter som diagnostiserats med prediabetes. Distriktssköterskan kan genom utbildningen 

öka värdet som patienter tillskriver sin hälsa och hälsoåtgärdernas effekter och därmed öka 

patienternas motivation. Distriktssköterskan kan hjälpa till att identifiera de hinder som 

patienterna upplever och komma med lösningar för att överbrygga dessa. Resultatet visade 

också att små, uppnåbara mål motiverar patienterna till att genomföra livsstilsförändring. När 

patienten enligt Health Belief Model väger hälsoåtgärdernas nytta gentemot upplevda hinder 

kan distriktssköterskan genom förslag och lösningar hjälpa till att eliminera hindren och 

implementera råden i vardagslogistiken, exempelvis genom förslag att ta trapporna istället för 

hissen, att gå eller cykla till jobbet. Resultatet visade också att stöttande relationer var viktiga. 

Patienterna kan här uppmuntras att motionera tillsammans med en vän vilket kan dels socialt 

göra åtgärden trevligare vilket kanske eliminerar hindret och minskar eventuellt obehag och 

dels får patienten lite pushning och stöttning för att klara av att vidmakthålla beteendet. 
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Metoddiskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka vad som motiverar patienter med prediabetes att genomföra 

livsstilsförändringar. För att få en bred bild av hur det skulle kunna göras valdes en systematisk 

litteraturöversikt som metod för arbetet. Förhoppningen var att på så sätt få ta del av olika sätt 

att arbeta med prediabetes och vad som fungerat bättre och sämre. Författarna upplevde att de 

genom studien fick en insyn i olika sätt att arbeta med prediabetes och vilka faktorer som var 

av vikt för att arbetet skulle bli framgångsrikt. Intervjustudie som metod övervägdes men 

möjligheten att den skulle ge ett smalare resultat än vad som ville uppnås med studien gjorde 

att den valdes bort. Tidsbrist var också en faktor som bidrog till att intervjustudie valdes bort 

som metod. 

 

I studien är det SBU’s (2014) handbok för systematisk litteraturstudie som följs. Där står att en 

preciserad frågeställning ska ha arbetats fram av forskarna. I denna studie framgår den specifika 

frågan som skulle undersökas i syftet. Det ska framgå vilka populationer som ska undersökas. 

Här är det personer med prediabetes som är den valda gruppen att studera. Metoden som 

undersöks är vad som motiverar denna grupp människor till att genomföra livsstilsförändringar. 

Att livsstilsförändringar är av betydande vikt för personer med prediabetes styrks av Rariden 

(2019) som menar att det kan hjälpa till att skjuta upp en eventuell progression till diabetes typ 

2. Enligt SBU ska utfallsmåttet som ska undersökas framgå och i den aktuella studien är det 

vad som motiverar personer med prediabetes att ändra sin livsstil. Som inklusionskriterier i 

denna studie valdes artiklar som var skrivna på engelska för att få ett så brett utbud som möjligt 

samt att det är ett språk som författarna behärskar väl. Artiklarna som valdes från databasen 

Cinahl skulle vara peer-reviewed och de från PubMed skulle vara peer-reviewed samt human. 

Det valet gjordes för att säkerställa kvaliteten. Författarna valde även att endast ta med artiklar 

som var publicerade mellan 2009 och 2019 för att forskningen skulle kunna anses vara aktuell 

i dagsläget. Som exklusionskriterier bestämdes att inte ta med artiklar som handlade om barn 

och unga eftersom riktlinjer och behandlingsmetoder kan se annorlunda ut för dem än för 

vuxna.  

 

I metoden beskrivs tydligt hur författarna har gått till väga när de har genomfört 

litteratursökningen vilket enligt SBU är av stor vikt för studiens trovärdighet samt att sökningen 

ska gå att replikera. Ämnesord användes för att täcka ett så stort sökområde som möjligt. Att 

göra en trunkering vid ordet nurse var väl medvetet för att då täcka in så många artiklar som 

möjligt. Författarna valde att göra specifika sökningar med hjälp av sökord som valdes för att 

uppnå syftet med studien. En direkt smal sökning valdes för att undgå det potentiellt stora antal 

artiklar som skulle kunnas träffas av att exempelvis endast använda sökordet prediabetes. Tiden 

det skulle ta att gå igenom alla träffar som skulle kunna komma vid en bred sökning spelade 

roll när den riktade sökningen gjordes direkt. Smal sökning skulle också kunna ses som en 

nackdel eftersom det kan hända att någon relevant artikel missas, men författarna valde med 

tanke på studiens syfte att ändå genomföra den. Efter att ha genomgått de olika urvals-

processerna valdes till slut 12 artiklar ut för att ingå i studien.. Sökningen finns representerad i 

en tabell (1) och de utvalda artiklarna finns i en artikelmatris (se bilaga 1). Flera interna och 

externa dubbletter uppdagades trots olika sökord och kombinationer vilket kan vara ett tecken 

på att dataområdet är mättat.   

 

Nästa steg enligt SBU var att bedöma artiklarnas relevans för studien. Båda författarna har 

oberoende av varandra läst abstrakten på de artiklar som framkom i sökningarna. De som 
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förväntades svara mot syftet lästes i fulltext av författarna som efter det var eniga om vilka som 

skulle tas med i studien. Orsaker till att artiklar exkluderades var till exempel att de fokuserade 

på medicinska åtgärder eller var skrivna på andra språk. 

 

Sista steget i datainsamlingen var att kvalitetsgranska artiklarna enligt särskilda 

granskningsmallar från SBU. Det finns speciella mallar beroende på vilken metod som använts 

i studien så författarna granskade varje artikel utifrån den mall som var relevant. Artiklarna som 

fick omdömet hög eller medelhög studiekvalitet togs med i studien för att uppnå en bra evidens 

kvalitet. En artikel föll bort i detta steg på grund av låg studiekvalitet. 

 

Artiklarna analyserades därefter med Granheim och Lundmans metod för kvalitativ 

innehållsanalys (2004).  Båda författarna läste igenom artiklarna i sin helhet flera gånger för att 

kunna skapa sig en helhetssyn av innehållet. Meningar och citat som bedömdes svara upp mot 

den valda frågeställningen markerades i artiklarna. Dessa kallas då för meningsbärande enheter. 

Därefter kondenserades sedan och sammanställdes dessa under kategorier. Svårigheter var att 

se till att all information som författarna ville ha med i studiens resultat passade in under endast 

en kategori och inte flera eftersom det enligt Granheim och Lundman är av stor vikt. Här valdes 

utbildning, stöttande relationer och motivation som passande kategorier för att överblicka 

resultatet. 

 

Granheim och Lundman (2004) nämner tre viktiga begrepp för att öka studiens tillförlitlighet; 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Trovärdigheten handlar om att sökningen, 

hanteringen av data och analysen ska vara väl beskriven i studien. Ett annat sätt att uppnå 

trovärdighet är att använda sig av citat från de ursprungliga artiklarna. Pålitlighet handlar om 

att vara medveten om att data kan förändras med tiden. Om datainsamlingen sker över en lång 

tidsperiod bör det tas i anseende. Det sista begreppet överförbarhet är ifall studien kan överföras 

till andra typer av grupper än just den i studien.  

 

Så som begreppen beskrivs anser författarna av denna studie att den kvaliteten uppnås. Det 

finns en tydlig beskrivning av hur tillvägagångssättet kring informationssökning och urval gått 

till. Eftersom medvetenhet kring att data kan ändras över tid fanns valdes inte artiklar äldre än 

tio år ut till studien. De valda studierna utfördes i olika delar av världen; Taiwan, Danmark, 

USA, Nya Zeeland och Iran. Detta gör att litteraturstudien har en stor bredd. Överförbarheten 

till svenska förhållanden borde vara god då patientarbetet med livsstilsförändringar är 

universellt (Granheim & Lundman 2004). 

 

Författarna har försökt att vara medvetna om sin egen förförståelse i förhållande till resultat och 

analys. En styrka med studien är att den är gjord av två författare. Författarna har inte studerat 

ämnet tidigare vilket gjorde att öppenheten för vilket resultat som skulle framgå var stor. Enligt 

SBU kan de erfarenheter, den teoretiska referensram och de hypoteser som forskaren har sedan 

tidigare begränsa öppenheten och förmågan att lära sig av datamaterialet. Forskare ska alltid 

eftersträva ett aktivt, medvetet förhållande till sin förförståelse (SBU 2014). 
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Konklusion 

 
I resultatet framkom att behovet av information och utbildning var stort hos patienterna. 

Patienterna behöver mötas där de befinner sig i nuläget och eventuella hinder identifieras. Små, 

hanterbara mål sätts upp av patienten och dessa utvärderas. Patientens sociala relationer 

behöver stöttas, anhöriga kan tas in på parsamtal alternativt grupputbildning för närstående. 

Behovet av att införa en enhetlig, kvalitetssäkrad vård för patienter med prediabetes är stort. 

Att fånga upp dessa patienter i tid för att kunna förhindra en eventuell progression till diabetes 

typ 2 är viktigt. Att implementera livsstilsfrågor som ett naturligt inslag i den vanliga 

primärvården skulle vara optimalt. Livsstilsmottagningar finns i nuläget på några av de större 

vårdcentralerna, men denna resurs är ojämnt fördelad över riket och alla har inte tillgång till 

den. 

 

Denna studie tillför kunskap om vad som motiverar patienter med prediabetes till 

livsstilsförändring och ger kunskap om hur distriktssköterskan kan arbeta för att stödja dem. 

Framtida forskning bör inriktas på olika hanterbara interventionsstudier för att komma fram till 

en modell som kan tillämpas brett på vårdcentraler över landet. 

 

 

Examensarbetets kliniska betydelse 

 
Distriktssköterskor kommer i kontakt med patienter som har prediabetes i flera av vårdkedjans 

led. De finns på vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar och i hemsjukvård. Förändringar i 

patientens livsstil kan påverka tillståndet positivt och förhoppningsvis förhindra att diabetes typ 

2 utvecklas. Livsstilsförändringar kan vara svåra att genomföra utan stöd och där kommer 

distriktssköterskan in som en resurs för patienten. Förhoppningen är att med denna studie kunna 

visa vad som motiverar patienter med prediabetes så att distriktssköterskan kan stötta dem att 

genomföra livsstilsförändringar. Studien kan vara ett arbetsredskap för distriktssköterskan som 

kan lägga upp mötet med patienten utifrån resultatet. Det är viktigt att få kunskapen att även 

små förändringar kan göra skillnad för patientgruppen. 
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Bilaga 1 

Författare/Titel/ 

Tidskrift/Land/ 

Publiceringsår 

 

Syfte Metod/urval Resultat Kvalitet 

Abel, S., Whitehead, L.C. & 
Coppell, K.J. 

 

Making dietary changes 

following a diagnosis of 
prediabetes: a qualitative 

exploration of barriers and 

facilitators 

 
Diabetic Medicine 

 

Nya Zeeland, 2018 

Att utforska upplevelserna hos personer 
nydiagnosticerade med prediabetes och 

övervikt eller fetma att göra 

kostomställning efter en 6 månader lång 

diet-intervention ledd av en 
sjuksköterska inom primärvården. 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade intervjuer med 

ett urval av de 

67 deltagarna i interventionen. 20 st 

noggrant utvalda personer 
intervjuades med avseende att få 

spridd demografi och glukosnivåer 

efter genomförd intervention 

Deltagarna beskrev chock när de veta att de hade prediabetes. Tre teman 
med underteman framkom  (i) stödjande faktorer – beslutsamhet att inte 

utveckla diabetes, tydlig information och hanterbara strategier samt 

stödjande relationer (ii) hinder- brist på stöd från närstående, dålig ekonomi 

samt sociala förväntningar avseende mat, och kroniska sjukdomar (iii) 
överbrygga utmaningar – odla och dela mat, använda frysta grönsaker samt 

planering. 

Medel 

Chen, M-F., Hung, S-L. & 

Chen, S-L. 

 
Empowerment Program for 

People With Prediabetes: A 

Randomized Controlled Trial 

 
Journal of nursing research 

 

Taiwan, 2017 

Att utveckla ett empowerment-program 

för personer med prediabetes och 

utvärdera effekter avseende hälsosam 
livsstil, förbättring i blodsocker, BMI 

och självförmåga (self-efficacy). 

Randomiserad klinisk prövning. 

Kvantitativ 

Bekvämlighetsurval. 
80 deltagare med prediabetes ingick 

i studien. 

Bortfall: 2 st. 

Experiment-gruppen visade förbättringar i hälsosammare livsstil, lägre 

blodsocker och självförmåga (self-efficacy) jämfört med kontrollgruppen. 

3 månader efter interventionen visade experimentgruppen en större 
minskning av BMI jämfört med kontrollgruppen. 

Hög 

Chen, S-F & Lin, C-C. 

 
Journal of Clinical Nursing 

 

Taiwan, 2010. 

 
The predictors of adopting a 

health-promoting lifestyle 

among work site adults with 

prediabetes 

Att utforska hur kunskap om 

prediabetes, uppfattningar om hälsa och 
självförmåga medverkar till att vuxna 

börjar leva ett hälsosammare liv. Att 

identifiera vad som förutsäger att börja 

leva mer hälsosamt. 

Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ 
260 vuxna på 4 arbetsplatser. 

Personer med prediabetes 

tillfrågades av företagssköterskan 

om deltagande. Enkäter. 

Studien visade att ålder över 45 år och BMI över 25 kg/m2 var riskfaktorer 

för prediabetes. Vad som framkom som förutsåg en mer hälsosam livsstil 
var självförmåga till hälsosamt beteende, upplevda hinder och upplevda 

hälsovinster med omställningen. 

Medel 

Chesla, A.C. et al. 

 
Cultural Adaptation of the 

Group Lifestyle Balance 

Program for Chinese Americans 

Att utveckla och utvärdera ett kulturellt 

anpassat, översatt diabetes-
preventionsprogram för Kines-

amerikaner. 

Singe-group repeated measure 

design. 
single-group repeated-measures 

design. Kvantitativ. 

Deltagare förlorade i genomsnitt 5.4% av sin kroppsvikt under den 6 

månader långa studien. Enkätsvaren rapporterade förbättrade matvanor och 
ökad fysisk aktivitet. Totalt och LDL-kolesterol minskade. Deltagarna var 

mycket nöjda med interventionen. 

Medel 



 
 

 

Diabetes educator 

 
USA, 2016 

 Deltagare i studien var 25 första 

eller andra generationen kines-

amerikaner med risk för diabetes på 
grund av övervikt och antingen 

prediabetes eller det metabola 

syndromet. Programmet bestod av 

16 tillfällen under 6 månader 
antingen på Mandarin eller på 

engelska. Bortfall: 4 st. 

Coppell, K.J.,  Abel, S.L., 

Freer, T., Gray, A., Sharp, K., 

Norton, J.K. Spedding, T., 
Ward, L. & Whitehead, L.C. 

 

The effectiveness of a primary 

care nursingled dietary 
intervention for prediabetes: a 

mixed methods pilot study 

 

BMC Family practice 
 

Nya Zeeland, 2017 

Att implementera och utforska 

genomförbarhet av en 6 månaders 

sjuksköterskeledd livsstilsintervention 
inom primärvården jämfört med vården 

som annars gavs, med vikt och HbA1c 

som utgång. 

Mixed-methods pilotstudie. 

Kvantitativ/kvalitativ 

157 personer deltog i studien. 
Hälsocentralen försåg författarna 

med en lista på lämpliga kandidater 

med nydiagnosticerad prediabetes. 

Interventionsgruppen minskade mer i vikt än kontrollgruppen, som 

tvärtemot ökade i vikt. Små minskningar i HbA1c och midjemått noterades 

i interventionsgruppen, samt små ökningar i HbA1c och midjemått i 
kontrollgruppen. Efter 6 månader hade 4 i interventionsgruppen samt 8 i 

kontrollgruppen progredierat till diabetes typ 2. 

Medel 

Higgs, C., Skinner, M. & Hale. 

L. 

 

Outcomes of a community-
based lifestyle programme for 

adults with diabetes or pre-

diabetes 

 
Journal of Primary health care 

 

Nya Zeeland, 2016 

Att utforska den kliniska utgången och 

acceptansen för ett kommun-baserat 

livsstilsprogram för vuxna med 

diabetes/prediabetes vid programslut 
och 3månaders-uppföljning 

Prospektiv observationsstudie. 

Kvantitativ/kvalitativ 

36 deltagare från lokala 

hälsocentraler. 

Resultatet visade en förbättring av kardiorespiratorisk fitness, minskat 

midjeomfång, ökad motion samt självförmåga (self-efficacy). Förändringen 

kvarstod vid uppföljningen efter 3 månader. 

Medel 

Kuo, YL., Wu, S-C., Hayter, 

M., Hsu, W-L., Chang, M., 
Huang, S-F. & Chang, S-C. 

 

Exercise engagement in people 

with prediabetes- a qualitative 
study. 

 

Journal of Clinical Nursing 

Taiwan, 2013 

Att utforska upplevelserna hos patienter 

med prediabetes som motionerar, från 
initiering av motion till avslut eller 

fortsättning av motionen. 

Grounded theory 

Kvalitativ. 
20 patienter med prediabetes från 

ett sjukhus i Taiwan. 

 

Resultatet utmynnade i en modell i fyra stadier som förklarade hur 

patienter med prediabetes utvecklade ett träningsbeteende. De fyra 
stadierna var: att skapa medvetenhet, att sätta en målbild, handlings-cykeln 

där patienterna för en inre kamp samt utvecklandet av spontan, 

regelbunden träning. 

Medel 



 
 

Liu, T. 

 

The Effects of a Health Partner 
Program on Improving Health 

Status Among Overweight/ 

Obese Individuals With and 

Without Prediabetes 
 

Western journal of nursing 

research 

 
USA, 2016 

Att jämföra hälsostatus från baseline 

hos vuxna med eller utan prediabetes 

hos personer med fetma/övervikt och 
avgöra om ett program med en 

hälsopartner förbättrat hälsostatusen vid 

1 års- uppföljningen 

Sekundär analys. 

Kvantitativ. 

 
Data från databas tillhörande the 

Center for Health Discovery and 

Well Being på Emory University i 

USA. Vuxna personer med 
övervikt/fetma med eller utan 

prediabetes. 

Vid 1 års-uppföljningen hade deltagare med prediabetes den största 

förbättringen av fysisk funktion jämfört med personer utan prediabetes. 

Medel 

Maindal Terkildsen, H., Bonde, 

A. & Aagaard-Hansen, J. 

 

Action research led to a feasible 
lifestyle intervention in generel 

practice for people with 

prediabetes 

 
Primary care diabetes 

 

Danmark, 2013 

Att utveckla och leda ett genomförbart 

interventionsprogram för personer med 

prediabetes riktat mot allmänmedicin. 

Studien avsåg att utforska vilka resurser 
och kompetenser som fordrades samt 

vilka interventions-komponenter som 

behövdes. 

Aktionsforskning 

 

Kvalitativ/kvantitativ 

 
8 allmänläkarmottagningar valdes 

ut i samarbete med koordinatorerna 

på de två största 

diabetesföreningarna i Danmark. De 
valdes ut då de hade ett 

specialintresse inom diabetes. 8 

allmänläkare och 10 sjuksköterskor 

valdes ut att delta i studien. Läkarna 
valde ut patienter som skulle ingå i 

studien. I första fasen valdes 39 

patienter ut från 8 mottagningar, i 

andra fasen 25 patienter från 6 
mottagningarBortfall: 2 st 

Sjukvårdpersonalen kom fram till att interventionen skulle innehålla 1, 

prediabetes, diabetes och prevention 2, motivation, vilja till förändring, 

hinder 3, mat- och dryck-konsumtion 4, rörelse och motion 5, målsättning 

och handlingsplaner i små steg. 
De kom fram till att en genomförbar intervention omfattade 5 

konsultationer under ett halvårs tid med uppföljning efter ett år. Den första 

och sista konsultationen hålls av läkare medan livsstilsdelen hålls av 

sjuksköterskor. 
Patienterna minskade HbA1c-värdet och sitt BMI efter interventionen. 

Medel 

Thomas, T., Samuel-Hodge,, 
C.D. Deborah S. Porterfield, 

D.S., Alva, M.L. & Leeman, J. 

 

Scaling Up Diabetes Prevention 
Programs in North Carolina 

 

The Diabetes Educator 

 
USA, 2018 

Att utvärdera faktorer som påverkar 
efterfrågan för the Diabetes Prevention 

Program (DPP) ur perspektivet av 

potentiella deltagare och de som 

anordnar det. 

En kvalitativ studie guidad av ett 
teoetiskt ramverk. 5 fokusgrupper 

med potentiella deltagare (n = 37) 

samt intervjuer med anordnare i 

kommunen (n = 14)  i North 
Carolina 

Potentiella deltagare uppgav att de inte tyckte att en diagnos med 
prediabetes kändes akut. De uppgav att det skulle vara mer troligt med 

deltagande om det var billigt och passande (tidsmässigt). Anordnare 

uppgav att finanser, samarbete samt personalens stöd skulle underlätta ett 

införande. 

Medel 

Tsai, F-M., Lin, C-C., Lin, H-S. 

& Liu,Y. 

 

Att utveckla ett multiteori-drivet 

protokoll för livsstils-interventioner för 

att utvärdera genomförbarhet och 

preliminär påverkan på kunskap, 

Longitudinell studie över 12 

månader. 

Kvantitativ design 
 

Studien visade att livsstils-interventionen ökade kunskapen om prediabetes, 

ökade fysisk aktivitet samt förbättrade kosthållningen. 

En minskning av vikt, BMI, fasteglukos och HbA1c framkom. 

Medel 



 
 

A Preliminary Study of the 

Effects of a Multitheory-Driven 

Intervention in Adults With 
Prediabetes Mellitus 

 

The Journal of Nursing 

Research 
 

Taiwan, 2018 

kosthållning, vikt, BMI, fasteglukos 

och HbA1C hos vuxna med 

prediabetes. 

Bekvämlighets-urval 

39 deltagare slutförde studien, 

Bortfall: 8 st. 

 


