
 

 
 

Institutionen för hälsa och vård 
Omvårdnad 

 

Annahanna Lindahl 
Maria Tindefjord 

 
Omvårdnadsåtgärder för 

viktminskning hos överviktiga 
patienter med typ 2 diabetes 

 
En litteraturstudie 

 
 

Nursing interventions for weight reduction in obese 
type 2 diabetes patients 

 
A literature study 

 
 

Examensarbete, 10 poäng 
Sjuksköterskeprogrammet 

 
Datum: 2005-12-21 

Handledare: Helena Simonsson 

Tentator: Ingela Karlsson 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60
Information@kau.se www.kau.se 



 

SAMMANFATTNING 
 
 
Titel: Omvårdnadsåtgärder för viktminskning hos överviktiga  
 patienter med typ 2 diabetes – en litteraturstudie 
 Nursing interventions for weight reduction in obese type 2  
 diabetes patients – a literature study 
 
Institution:  Institutionen för hälsa och vård, Karlstads universitet 
 
Kurs:  Omvårdnadsforskningens teori och metod III -  
 examensarbete, 10 p, C-nivå 
 
Författare: Annahanna Lindahl och Maria Tindefjord 
 
Handledare: Helena Simonsson 
 
Sidor: 25 
 
Nyckelord: Typ 2 diabetes, Övervikt, Omvårdnadsåtgärder och 
 Viktminskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Justerad och godkänd 
 Datum 

 
  
 Tentator 

Övervikt hos patienter med typ 2 diabetes är en riskfaktor för att utveckla 
komplikationer. Komplikationer kan drabba ögon, njurar, nerver och blodkärl. 
Sjuksköterskan har en viktig roll i arbetet med att hjälpa överviktiga typ 2 
diabetiker att minska sin vikt. Viktminskning hos överviktiga typ 2 diabetiker kan 
leda till ökat välbefinnande och minska risken för komplikationer. Syftet med 
litteraturstudien var att beskriva omvårdnadsåtgärder för att patienter med övervikt 
och typ 2 diabetes ska sänka sin vikt. Metoden som användes var en systematisk 
litteraturstudie, där tio vetenskapliga artiklar har sammanställts i resultatet. Tre 
huvudkategorier med tillhörande underkategorier identifierades. Dessa 
huvudkategorier har sin grund i Socialstyrelsens definition av omvårdnadsåtgärder 
(SOSFS 1993:17). Resultatet visar att sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja, 
informera och även samordna vården för att underlätta en viktminskning hos 
patienter med övervikt och typ 2 diabetes. Stöd innebär bland annat att hjälpa 
patienten att finna motivation för att genomföra en viktminskning. Stöd innebär 
även att underlätta för patienten att lösa problem som dyker upp under 
viktminskningen. Bedömning, planering och målsättning bör göras individuellt 
och i samråd med patienten och andra involverade vårdgivare. För att lyckas med 
en viktminskning bör patienten utbildas i vikten av goda kostvanor och 
regelbunden motion. 
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Introduktion 

Typ 2 Diabetes 
Typ 2 diabetes kännetecknas av att patienten har en nedsatt känslighet för insulin, eller 
en rubbning i produktionen av insulin och med tiden även nedsatt produktion (Grefberg 
& Johansson, 2003; Socialstyrelsen [SOS], 1999). Insulin är viktigt för kroppens 
ämnesomsättning och hjälper till att bygga upp celler genom att försörja dessa med 
energi, dvs socker. En kraftig ökning av typ 2 diabetes har skett i Europa och USA och 
det befaras att en ökning även kommer att ske i utvecklingsländer och då framförallt i 
Sydostasien. Typ 2 diabetes betecknas vanligtvis som ”åldersdiabetes”, men denna 
beteckning är felaktig då sjukdomen även kan förekomma hos barn (Grefberg & 
Johansson, 2003). I Sverige har tre-fyra procent av befolkningen typ 2 diabetes. 
Uppskattningsvis har minst tio procent av dem som är över 75 år typ 2 diabetes. Mer än 
15 procent av Sveriges befolkning bär anlag för att utveckla typ 2 diabetes 
(Diabetesförbundet, 2005) 
 
Vid typ 2 diabetes kommer symtomen ofta smygande (Hellerström, Kaj, Dock, 
Cederquist & Wallberg-Henriksson, 2002). Patienter med typ 2 diabetes riskerar att 
utveckla komplikationer i bland annat i ögon, njurar, nerver och blodkärl (Statens 
folkhälsoinstitut [FHI], 2003).  Eftersom sjukdomen i regel tar tid att upptäcka så är det 
inte ovanligt att patienter med typ 2 diabetes redan hunnit få komplikationer vid 
sjukdomens konstaterande (Hellerström et al., 2002). 
 
Ärftlighet är en stor riskfaktor som ökar risken för att utveckla typ 2 diabetes, dock 
spelar fler faktorer in (Grefberg & Johansson, 2003). Att utveckla typ 2 diabetes är ofta 
kopplat till andra riskfaktorer som låg fysisk aktivitet, stigande ålder, rökning, påvisad 
nedsatt glukostolerans och övervikt - framför allt bukfetma (SOS, 1999). Flertalet av 
riskfaktorerna kan påverkas med förebyggande åtgärder och således minska fallen av 
typ 2 diabetes hos befolkningen (SOS, 1999). Ökningen av övervikt och fetma är 
orsaken till allt fler fall av typ 2 diabetes (Klein et al., 2004). 
 

Övervikt 
Övervikt och fetma fastställs vanligen genom att använda Body Mass Index (BMI = vikt 
[kg] / längd gånger längd [m]) (Kiess, Marcus & Wabitsch, 2004; WHO, 2003). Enligt 
WHO (2003) är övervikt definierat som ett BMI över 25 och fetma som ett BMI över 
30. Socialstyrelsen (2003) skiljer dock på BMI gränser för övervikt och fetma hos män 
och kvinnor (se tabell 1) (SOS, 2003). Ett BMI över 25 används vanligen som riktlinje 
för ohälsa, men även ett lägre BMI kan vara grund för sjukdom. BMI ökar bland 
medelålders och äldre personer, vilka ligger i riskzonen för att utveckla hälsoproblem. 
BMI skiftar bland världens populationer (WHO, 2003).  
 
Tabell 1. BMI gränser för kvinnor och män  (SOS, 2003, s 9). 
Klassifikation Kvinnor, gränsvärde BMI Män, gränsvärde BMI 
Övervikt 23,9 – 28,6 25,1 – 30,0 
Fetma 28,7 –  30,1 –  
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Typ 2 diabetes och övervikt  
Övervikt är en av de mest betydelsefulla riskfaktorerna för att utveckla typ 2 diabetes 
och 80 procent av de patienter som har typ 2 diabetes är överviktiga (Grefberg & 
Johansson, 2003; Hellerström et al., 2002). Att inte alla överviktiga drabbas av diabetes 
typ 2 beror på att även ärftlighet och kroppens fettfördelning har betydelse för 
utvecklandet av sjukdomen. Bukfetma ökar risken för sjukdomen, medan fettfördelning 
kring höfter inte är lika farligt (Grefberg & Johansson, 2003).  
 
Hos överviktiga förlorar kroppscellerna sin känslighet för insulin. Överviktiga 
människor ökar därför produktionen av insulin för att kompensera kroppscellernas 
nedsatta känslighet och därigenom hålla blodsockret på en jämn nivå. En del 
överviktiga klarar inte av att öka produktionen av insulin och utvecklar således typ 2 
diabetes, särskilt i riskzonen är överviktiga med anlag för att utveckla typ 2 diabetes 
(Diabetesförbundet, 2005).  
 
En stor del av behandlingen av typ 2 diabetes består i att ändra matvanor och att öka 
vardagsmotionen och genom detta gå ned i vikt. Vid viktminskning ökar den egna 
insulinproduktionen och vid ökad fysisk aktivitet förbättras känsligheten för insulin. 
Detta tillsammans bidrar till att blodsockernivåerna blir mer normala 
(Diabetesförbundet, 2005). 
 
Livsstilsförändringar som syftar till minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet är den 
huvudsakliga behandlingen för feta och överviktiga patienter med typ 2 diabetes. Även 
en liten viktminskning i kombination med ökad fysisk aktivitet kan förbättra 
insulinkänsligheten och den glykemiska kontrollen hos patienter med typ 2 diabetes, 
dessutom förhindrar det utvecklandet av typ 2 diabetes hos personer i riskzonen (Klein 
et al., 2004). 
 

Typ 2 diabetes och omvårdnad  
Det övergripande målet med behandlingen av patienter med typ 2 diabetes är att ge 
patienten ett normalt liv, med normal livslängd och utan komplikationer (Blohmé, 
2002). Detta ställer inte bara krav på sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal, utan 
även på patienten själv, som aktivt måste delta i behandlingsprocessen. För att hjälpa en 
patient med typ 2 diabetes att bli delaktig i besluten omkring sin sjukdom och 
behandling måste sjuksköterskan hjälpa patienten att upptäcka och utveckla sina egna 
resurser, att själv sätta sina mål och att lösa hinder som uppkommer på vägen mot de 
uppsatta målen. Vidare är det även av stor betydelse att sjuksköterskan gör en noggrann 
individuell bedömning av patientens behov och kapacitet gällande sin sjukdom, för att 
kunna definiera vad omvårdnaden ska fokuseras på (Wredling & Ahlin, 2002). 
 
Grunden till omvårdnad är ett respektfullt bemötande av patienten. Omvårdnad ska 
genomföras och planeras så att patientens självständighet, integritet och behov av 
säkerhet respekteras och tillgodoses. Omvårdnadsåtgärder sträcker sig över ett brett 
område från högteknologiska insatser till stöd i livskriser (SOSFS 1993:17). 
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Begreppet omvårdnadsåtgärder inrymmer: 

• stöd i, eller utförande av, sådana handlingar som patienten för sitt dagliga liv 
eller välbefinnande inte kan utföra själv  

• samordning och planering av diagnostiska åtgärder och behandlingar inbegripet 
åtgärder i syfte att få till stånd en hälsobefrämjande miljö  

• information till patienten och i förekommande fall, närstående om de åtgärder 
som föreslås och planeras  

• samt, när det är lämpligt, information och rådgivning om de åtgärder som kan 
vidtagas för att befrämja hälsa eller förhindra ohälsa och försämring i 
hälsotillstånd (SOSFS 1993:17, s 2). 

 
Enligt Roach (1992) består omvårdnadens natur av fem olika delar: medkänsla, 
kompetens, trygghet, ansvarskänsla och engagemang. Från sjuksköterskans perspektiv 
är inget annat yrke lika intimt och direkt involverat i omvårdnaden som 
sjuksköterskeyrket. Omvårdnaden identifieras som kärnan i sjuksköterskans arbete. 
Omvårdnad beskrivs som en del av den mänskliga utvecklingen och överlevnaden. 
 
Omvårdnaden kan även beskrivas som ett förhållningssätt. Förhållningssätt inbegriper 
vissa handlingar, relationer och verksamheter. Omvårdnad betyder att bry sig om och 
engagera sig i människor. Välbefinnande, medkänsla, stöd, hjälp och kärlek till 
människan är ord som starkt förknippas till omvårdnad (Norberg, Engström & Nilsson, 
1994). 
 
Omvårdnaden av patienter med övervikt och typ 2 diabetes ska i första hand inriktas på 
att hjälpa patienten med att förändra kostvanor och minska i vikt (Diabetesförbundet, 
2005). 
 
Sjuksköterskan har en nyckelroll i att förbättra livssituationen för patienter med typ 2 
diabetes och övervikt. Många överviktiga människor behöver ändra sin livsstil, och det 
krävs en kontinuitet i omvårdnaden från sjuksköterskan i primärvården för att stödja 
dessa patienter i denna förändring (Whittemore et al., 2003). Det är därför av stor 
betydelse med ökad kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som är effektiva för att 
hjälpa dessa patienter till viktnedgång. 
 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder för att patienter med övervikt 
och typ 2 diabetes ska sänka sin vikt.  
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Metod 
Författarna har utfört en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att inhämta teoretisk 
kunskap om ett ämne, för att utveckla forskningsbaserade riktlinjer för att förbättra 
kliniskt arbete. En litteraturstudie ger en bakgrund till den nuvarande kunskap som finns 
inom ett område och ger även möjlighet att ifrågasätta denna kunskap. En 
litteraturstudie kan utgöra en grund för fortsatt forskning (Polit, Beck & Hungler, 2001). 
 
Författarna har arbetat utifrån modellen med åtta steg som beskrivs av Polit et al. 
(2001). De åtta stegen redovisas i figur 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Litteraturstudiens åtta steg översatt från Polit et al. (2001, s 128). 

 

Litteratursökning 
Litteratursökning har gjorts i databaserna CINAHL och Medline. I CINAHL har 
författarna sökt via Thesaurus och i Medline via MeSH-termer. De termer i Thesaurus 
som använts vid sökning i CINAHL är Obesity, Diabetes Mellitus Non Insulin 
Dependent, Nursing Care explode och Diet. I Medline har MeSH-termerna Obesity, 
Diabetes Mellitus type 2, Nursing-Care och Nursing Process använts. Ytterligare 
sökningar med sökord har gjorts, men eftersom de inte resulterade i några referenser 
eller inte tillförde ytterligare material redovisas de inte (Nursing practise, Nursing 
intervention, Body Mass Index (BMI), Nursing practise acts, Weight loss och Body 
weight). Av samma anledning finns vissa sökord endast med i den ena 
databassökningen och inte i den andra. I CINAHL har termen Diabetes Mellitus Non 
Insulin Dependent använts, eftersom denna benämning görs gällande som ämnesord via 
Thesaurus. I Medline har termen Diabetes Mellitus, Type 2 använts då denna är den 
MeSH-term som är gällande.  
 
Sökningarna har, i både CINAHL och Medline, begränsats till 1995 – 2005. I CINAHL 
har författarna vid vissa sökningar använt sig av ”explode”, vilket innebär en 
inkludering av ämnesord vilka i databasen ligger under huvudsökordet. Resultatet av 
sökningarna framgår av tabell 2. I Medline återfanns två artiklar som redan påträffats i 

Identifiera 
ämnesord  
och begrepp 

Identifiera 
referenser 
genom 
elektronisk/
manuell 
sökning 

Primärt 
granska 
lovande 
artiklar 

Sortera   
ut  
relevant 
material 

Läsa och 
granska 
relevanta 
artiklar 

Organisera 
materialet 

Analysera 
och  
redigera 
materialet 

Fullborda 
litteraturstudien 

Identifiera nya 
referenser 

Sortera bort icke 
relevant material 
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sökningen i CINAHL. Den manuella sökningen har gjorts via referenslistor till artiklar 
funna i dabassökningen och som behandlat övervikt och typ 2 diabetes, exempelvis 
reviewartiklar.  
 
Tabell 2. Översikt av litteratursökning. 

Databas Sökord Träffar 
Urval efter 
Primär-
granskning 

Urval efter 
Sekundär-
granskning 

Urval efter 
Kvalitets-
granskning 

CINAHL Obesity 6565 -   
 Diabetes Mellitus Non 

Insulin Dependent 
(DMNID) 

4921 -   

 Nursing Care explode 75351 -   
 Diet 7690 -   
 DMNID AND Nursing Care 

explode 
150 12 10 8 

 DMNID AND Obesity 523 -   
 DMNID AND Obesity AND 

Diet 
56 1 0 0 

      
Medline Obesity 31296    
 Diabetes Mellitus, type 2 25820    
 Nursing Care 34034    
 Nursing Process 29664    
 Diabetes Mellitus, Type 2 

AND Nursing Process 
112 4* 1 0 

 Diabetes Mellitus, type 2 
AND Nursing Care 

37 0   

 Nursing Care AND Obesity 95 0   
      
Manuell 
sökning 

  4 2 2 

  Summa 21 13 10 
* 2 dubbletter 
 

Urval 
Urvalsprocessen är den del där icke relevanta artiklar från litteratursökningen sorteras 
bort och relevanta artiklar sorteras ut. Om artiklar ska sorteras bort eller behållas beror 
på de uppsatta inklusions- och exklusionskriterierna. Inklusionskriterierna innebär de 
kriterier som artiklarna ska innehålla för att vara aktuella för litteraturstudien (Forsberg 
& Wengström, 2003). Exklusionskriterierna innebär således kriterier som gör att en 
artikel inte är användbar för litteraturstudien, exempelvis reviewartikel eller artikel med 
för tidigt publicerings år. Enligt Polit et al. (2001) ska en litteraturstudie bygga på 
förstahandskällor där artikeln är skriven av forskaren som utförde studien.  
 
I litteraturstudien inkluderades både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Artiklar som 
svarade på studiens syfte inkluderades i primärgranskningen, med det menas artiklar 
som behandlade typ 2 diabetes, övervikt (BMI>25) och omvårdnad. I 
primärgranskningen inkluderades artiklar som byggde på empiriska studier och som var 
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vetenskapligt uppbyggda, det vill säga innehöll introduktion, syfte, metod, resultat och 
diskussion. Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade 
mellan 1995 – 2005 och att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska.  
 
Artiklar som i primärgranskningen exkluderades var artiklar som behandlade 
exempelvis barn (individer under 18 år), patienter med hjärtsjukdomar eller studier som 
undersökte effekten av olika mediciner. Artiklar som exkluderades var artiklar som 
byggde på sekundärkällor som exempelvis reviewartiklar. Artiklar på andra språk än 
svenska och engelska exkluderades utan granskning. Vid primärgranskningen 
exkluderades även artiklar som hade färre än tio referenser i referenslistan.  
 
Vid primärgranskningen läste författarna titel, dokumenttyp, abstract om det fanns 
tillgängligt och i annat fall inledningen om artikeln fanns tillgänglig i fulltext via 
databasen. Enligt Polit et al. (2001) kan artiklarnas relevans avgöras genom att först läsa 
abstrakt eller introduktion.  
 
De olika söktermerna kombinerades och endast de kombinationer där antalet sökträffar 
till antalet var rimligt att gå igenom, gicks igenom. Antalet sökträffar som gicks igenom 
var i primärgranskningen 450 och efter urgallringen återstod 17 artiklar att närmare 
granska. Ytterligare fyra artiklar tillkom genom manuell sökning, totalt blev det 21 
artiklar att närmare granska. 
 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning skedde efter att de artiklar som ansetts relevanta för studien gallrats 
ur. Enligt Polit et al. (2001) är det användbart att, när en referens bedömts som relevant, 
granska artiklar med hjälp av en granskningsmall som stöd för att kritiskt granska 
artikeln. 
 
Före kvalitetsgranskningen läste författarna artiklarna först var för sig och förde 
anteckningar. Författarna diskuterade och jämförde sedan anteckningarna för att komma 
överens om vilka artiklar som skulle granskas närmare. Kvar var 13 artiklar att 
kvalitetsgranska.  
 
Orsaker till att åtta artiklar exkluderades var att sex artiklar inte handlade om att sänka 
vikten för patienter med typ 2 diabetes, en artikel hade varken något tydligt syfte eller 
metoden utförligt beskriven och en sista artikel hade litet antal deltagare samt var en 
pilotstudie.  
 
Författarna läste och granskade först de återstående 13 artiklarna enskilt, med hjälp av 
granskningsmallar (Institutionen för hälsa och vård, 2004). Granskningsmallarna 
kompletterades av författarna med en egenkomponerad granskningsmall, detta för att 
underlätta arbetet med att avgöra om artiklarna stämde överens med litteraturstudiens 
syfte (Bilaga 1).  
 
Därefter granskades artiklarna gemensamt. Efter detta återstod tio artiklar som 
inkluderades i litteraturstudien. De tre artiklar som sorterades bort i detta moment föll 
bort på grund av att en artikel inte klarade den vetenskapliga granskningen på grund av 
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en otydlig metodbeskrivning, en artikel fokuserade på sjuksköterskans upplevelse av ett 
diabetesutbildningsprogram och en visade sig ha ett otydligt syfte. 
 

Databearbetning 
Resultatet i denna litteraturstudie har bearbetats utifrån Socialstyrelsens definition av 
omvårdnadsåtgärder. Socialstyrelsens definition av omvårdnadsåtgärder innehåller fyra 
huvudkategorier; stöd, samordning och planering, information samt rådgivning (SOSFS 
1993:17). Författarna fann det svårt att skilja på information och rådgivning och har 
därför av dessa bildat en kategori. För att få fram resultatet i litteraturstudien lästes och 
granskades artiklarna enskilt med utgångspunkt i litteraturstudiens syfte och av 
författarna modifierad version av Socialstyrelsens definition av omvårdnadsåtgärder. 
 
Anteckningar fördes under det enskilda arbetet, sedan jämfördes och diskuterades 
anteckningarna från det enskilda arbetet med artiklarna. Utifrån artiklarna och de 
enskilda anteckningarna formulerades ett gemensamt utkast till resultat. Under detta 
arbete tydliggjordes åtta underkategorier till de tre kategorier som författarna baserat på 
Socialstyrelsens definition av omvårdnadsåtgärder (SOSFS 1993:17). Till sist 
organiserades och sammanställdes materialet. 
 

Etiska aspekter 
Vid en litteraturstudie är det viktigt att utgå från studier där noggranna etiska 
överväganden gjorts. Vidare är det viktigt att redovisa alla artiklar som valts ut att ingå i 
litteraturstudien och att presentera alla resultat oavsett om de stödjer eller motsäger 
författarnas åsikter (Forsberg & Wengström, 2003). Författarna har haft som avsikt att 
förhålla sig så objektiva som möjligt mot materialet under litteraturstudiens 
genomförande. Materialet har översatts och tolkats så korrekt som möjligt och med 
avsikt att inte förvränga eller att ge en missvisande bild av området som tolkats. 
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Resultat 
Omvårdnadsåtgärder för viktminskning hos överviktiga patienter med typ 2 diabetes har 
delats in i tre huvudkategorier, till dessa har åtta underkategorier identifierats. 
Författarna har valt att presentera kategorierna enligt figur 2 nedan, för att tydliggöra att 
kategorierna hör samman och är beroende av varandra.  Resultatet har baserats på tio 
vetenskapliga artiklar, varav en var kvalitativ och de resterande nio var kvantitativa. 
Dessa finns översiktligt beskrivna i en artikelmatris (se bilaga 2). 
 

STÖD 
- Motivation 
- Regelbunden kontakt och uppföljning 
- Problemlösning 

SAMORDNING & PLANERING 
- Bedömning 
- Mål och planering 
- Kontakt med andra instanser 

INFORMATION & RÅDGIVNING 
- Utbildning om diet 
- Utbildning om träning 

 
Figur 2. Omvårdnadsåtgärder som hjälper överviktiga patienter med typ 2 diabetes att sänka sin vikt. 
 

Stöd  
Stöd innefattar att hjälpa patienten att bli motiverad att genomföra sin viktminskning. 
Stöd involverar även att genom regelbunden kontakt och uppföljning hjälpa patienten 
att gå ner i vikt, samt att hjälpa patienten att lösa problem som kan hindra patienten att 
minska i vikt. 
 
Många patienter behöver stöd i att förändra sin kost, särskilt i början av förändringen. 
Därför är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om att det första steget oftast är 
svårast för patienten. Patienten behöver även stöd i att förstå de åtgärder som 
rekommenderas. Sjuksköterskan bör därför förenkla och förklara åtgärderna så att 
patienten kan använda dem i sitt dagliga liv (Whittemore, Chase, Mandle & Roy, 2002). 
 

I had it (diabetes) in the back of my mind but I just didn’t know what 
to do whit it. You’ve got the pyramid and you’ve got to do this 
(carbohydrate exchange)… I’m sitting there thinking, what do I do? 
(Whittemore et al., 2002, s 21) 

 
Det är angeläget för sjuksköterskan att som en del i omvårdnaden diskutera med 
patienten om hur deras familjeliv ser ut. Vilket stöd som finns för patienten att tillgå 
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från familj och vänner, samt vilka möjligheter patienten har att utveckla sina sociala 
kontakter. Efter studiens slut hade experimentgruppen signifikant förbättrat bland annat 
sin familjerelation, diet och träning jämfört med kontrollgruppen (DeSouza & Nairy, 
2004). 
 
 

Motivation 

Genom att samtala och diskutera med patienten kan sjuksköterskan inspirera patienten 
att genomföra beteendeförändringar. Samtalet kan underlätta för patienten att hitta och 
uttrycka självmotivation. För att öka motivationen och ändra attityden till förändringar 
är det viktigt att visa att en förändring inte behöver vara en stor uppoffring, samt att 
framhålla fördelarna av och avlägsna hinder för en förändring. Efter studiens slut hade 
83 % av de 100 deltagarna förbättrat sin diet, detta bland annat genom att äta 
regelbundet och mindre fett (Clark & Hampson, 2001).  
 
Det är viktigt att som sjuksköterska hitta en balans mellan 
behandlingsrekommendationerna och patientens nuvarande livsstil för att få patienten 
att fullfölja och att må bättre under förändringen (Whittemore et al., 2002). Ett redskap 
för att förstärka motivationen för förändringar och motivera patienten att följa råden, 
kan vara att patienten regelbundet har möjlighet att träffa en sjuksköterska eller annan 
vårdgivare. Efter studiens slut hade experimentgruppen, som gavs en individuellt 
anpassad intervention, minskat 4,7 kg i medelkroppsvikt, att jämföra med 
kontrollgruppen som i medelkroppsvikt minskat 3,4 kg (McAuley et al., 2002). 
 

Balance is the most difficult thing…being able to have a variety, being 
able to cheat once in a while keeping the numbers down. (Whittemore 
et al., 2002, s 22) 

 
I en studie av Whittemore et al. (2002) framkommer att respekt för sjukdomen och 
rädsla för komplikationer, kan vara motiverande för att överviktiga patienter med typ 2 
diabetes ska inleda sin viktminskning. 
 

I was scared to death. This is much more worse in my head than my 
heart attack was… this is much more serious because it is silent and 
deadly… if I was younger, I might say “Pfft, it is not that important.” 
Well, it is important. At 64, maybe I’ve got 20 years to go but I want 
to make the most of those 20 years. Because in 20 years my 
grandchildren will be married and I’ll have great-grandchildren. I 
want to see them. They need to know their granny. (Whittemore et al., 
2002, s 21) 

 
Att ge patienten eget ansvar och ställa krav kan motivera och underlätta viktnedgången. 
Ansvaret att patienten skulle träna i 20 minuter fem dagar i veckan med 80-90 % av sin 
maximala puls, gavs patienten i en studie som resulterade i sänkt BMI. Där framkom 
även att gynnsamma förutsättningar för viktminskning skapas med handledning och 
kontroll över att de träningsaktiviteter som utförs är lämpliga för patienten. I studien 
fick deltagarna en personlig handledare som hjälpte patienten att utföra träningen på ett 
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korrekt sätt. Patienterna hade efter fyra månader minskat sin medelkroppsvikt med 4,7 
kg och medelmidjemåttet med 4,1 cm (McAuley et al., 2002). 
 

I discipline myself (with exercise) and I just said ”Well, you are doing 
that at this hour every night and that is that.” (Whittemore et al., 
2002, s 22) 
 

Whittemore et al. (2002) beskriver hur sjuksköterskan kan få patienten att i större 
utsträckning följa träningsrekommendationerna genom positiv påbackning istället för att 
tillrättavisa patienten. 
 

Regelbunden kontakt och uppföljning 

Regelbunden personlig kontakt är ett bra stöd för att hjälpa patienten att gå ner i vikt, 
vilket har visats i flera studier. I en studie fick 15 äldre diabetiker hembesök varje dag 
under sex veckor. Detta för att patienterna skulle få stöd vid tillagning av mat och vid 
fysisk aktivitet. Medelvikten hade reducerats med i genomsnitt 1,9 kg efter de sex 
veckorna (Huang, Wu, Jeng & Lin, 2004). Regelbunden kontakt, i klinik eller via 
telefon, visades i en annan studie ha god effekt. Sjuksköterskan följde patienterna under 
tolv månader och träffade dem minst fyra gånger per år ibland fler gånger beroende på 
patientens hälsotillstånd. Efter studiens slut hade patienterna i genomsnitt minskat sitt 
BMI med 0,4 (Couch, Sheffield, Gerthoffer, Ries & Hollander, 2003). 
 
I en liknande studie som pågick under ett år hade patienterna regelbunden kontakt med 
en sjuksköterska, hur många tillfällen per år avgjordes av patientens hälsa. Efter 
studiens slut hade deltagarnas hälsostatus endast ökat marginellt, men deras kunskap om 
diet hade ökat och den fysiska konditionen hade förbättrats (Vrijhef, Diedriks, 
Spreeuwenberg, Wolffenbuttler & van Wilderen, 2002). 
 
I en vårdmodell handleddes överviktiga typ 2 diabetiker individuellt och enskilt av en 
sjuksköterska och ett vårdbiträde. Under dessa handledningstillfällen fick deltagarna 
bland annat utbildning i behandlingsrekommendationerna. Dessa handledningstillfällen 
inträffade sammanlagt sex gånger per år, under två års tid. Efter interventionens slut 
hade patienternas medvetenhet gällande kost och motion ökat. Dock visades ingen 
skillnad i BMI från före till efter interventionen (Gary et al., 2003). 
 
Uppföljning är grundläggande för att stödja patienten vid viktreducering. Uppföljningen 
kan ske på olika sätt som exempelvis via telefonsamtal, bokade möten eller 
gruppdiskussioner (Aubert et al., 1998). Det är även centralt att följa upp patienten efter 
ett undervisningstillfälle, för att få feedback och för att föra en diskussion med patienten 
(DeSouza & Nairy, 2004). 
 
I en studie av Wolf et al. (2004) träffade en dietist överviktiga typ 2 diabetiker enskilt 
och i grupp sex gånger under en tolvmånadersperiod. Patienterna kontaktades dessutom 
via telefon varje månad för uppföljning och stöd. Patienterna hade efter programmets 
slut minskat sin medelkroppsvikt med 2,4 kg och sitt genomsnittliga midjemått med 5,5 
cm. Kontrollgruppen, som inte fick någon uppföljning, hade istället ökat sin 
genomsnittliga vikt med 0,6 kg men minskat sitt midjemått med i genomsnitt 1,4 cm. 
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I en studie på 100 patienter med typ 2 diabetes gjordes uppföljning till diabetesvården, 
via ett telefonsamtal. I dessa samtal diskuterades uppsatta mål och i vilken utsträckning 
dessa mål var uppnådda. Majoriteten av patienterna hade en historia där de tidigare hade 
gått ner i vikt men inte lyckats bevara den lägre vikten utan åter ökat till ursprunglig 
vikt. För att bibehålla förändringar är det därför viktigt med uppföljning tillsammans 
med patienten för att ta upp eventuella problem. Majoriteten av patienterna hade efter 
tre veckor efter studiens start uppnått sina uppsatta delmål med träning och diet. Dieten 
förbättrades genom bland annat mindre fettintag och regelbundna måltider. Deltagarnas 
fysiska aktivitet förbättrades bland annat genom regelbundna promenader (Clark & 
Hampson, 2001). 
 

Problemlösning 

Problemlösning har en central roll för komma vidare i viktminskningsprocessen. 
Sjuksköterskan bör därför tillsammans med patienten identifiera situationer som av 
patienten upplevs som hinder för att nå uppsatta mål. På detta sätt ges möjligheten att 
förstärka eller assistera patienten med lämpliga strategier för problemlösning. Detta bör 
ske ett flertal gånger under viktminskningsprocessen allt eftersom nya problem 
uppkommer. Efter studiens slut hade bland annat deltagarnas fettintag minskat, även 
deltagarnas fysiska aktivitet hade ökat jämfört med innan studien genomfördes (Clark & 
Hampson, 2001). 
 
En problemlösningsstrategi kan vara att göra patienten medveten om sina personliga 
konflikter. Därigenom hjälps patienten i att identifiera gränser, svåra situationer, 
frestelser och att hitta personliga strategier för att lösa problem som uppkommer i 
samband med förändringar. Att sätta gränser är speciellt viktigt vid 
livsstilsförändringar, vid konfliktlösning och för att reducera ansträngningen vid 
hanteringen av diabetes. En vanlig strategi för att klara av att genomföra 
kostförändringar är att undvika frestelser (Whittemore et al., 2002). 
 

I used to always order dessert and I don’t even do that any more. I 
can’t say that I don’t think about it when I first sit down to order my 
meal. I always say I’ll wait and it usually works out that I don’t want 
it by that time. Yeah and I know that they have good cheesecake or 
carrot cake…and as long as I’m feeling full I don’t feel deprived. 
(Whittemore et al., 2002, s 21) 
 

Samordning och planering 
För att kunna underlätta för patienten i en viktminskningsprocess, krävs planering av 
vården. Detta för att lättare ha möjlighet att överblicka var och när stödet som mest 
behövs. Innan vården planeras bör en bedömning av patientens nuvarande situation ske, 
även kontakter med andra vårdgivare är en viktig del i att hjälpa patienten att minska i 
vikt. 
  
Sjuksköterskan är ansvarig för att samordna, koordinera och planera vården. Exempel 
på sådan verksamhet kan vara att hänvisa patienten vidare till andra vårdgivare eller att 
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identifiera och åtgärda brister i vården. Sjuksköterskan bör samarbeta med, samt ha tät 
kontakt med, andra involverade instanser i vården för att kvalitetssäkra patientvården 
(Vrijhef et al., 2002). 
 

Bedömning 

Det är ett stort hjälpmedel för sjuksköterskan att initialt göra en bedömning av patienten 
för att senare använda denna information för att sätta upp mål för den vidare 
behandlingen (Aubert et al., 1998). Bakgrundsbedömning är dessutom viktigt för att ta 
reda på vilken nivå patienten befinner sig på, såsom nivå av fysisk aktivitet, matvanor 
och inställning till förändringar. Av betydelse är även att tillsammans med patienten 
sätta upp mål för förändring av nuvarande livsstil med hjälp av denna 
bakgrundsbedömning (Clark & Hampson, 2001). 
 

Mål och planering 

I en studie av DeSouza och Nairy (2004), påvisas betydelsen för viktminskning av att 
planera och lägga upp strategier för undervisning. Detta för att öka patientens förståelse 
för behandlingens målsättning. Efter studiens slut hade experimentgruppen förbättrat sin 
träning och diet jämfört med kontrollgruppen. 
 
I en studie baserades mål i viktminskningsprocessen på nationella rekommendationer 
för patienter med typ 2 diabetes och övervikt. Det framkom i studien att det är av stor 
vikt att skräddarsy mål efter patienten. Vid studiens slut hade gruppens medelkroppsvikt 
sänkts med 2,4 kg (Wolf et al., 2004). Det är även centralt för sjuksköterskan att 
tillsammans med patienten komma överens om hanterbara delmål och att patienten får 
delta i utformningen av ett individuellt program. Efter det individuella programmet hade 
deltagarna minskat sitt fettintag samt ökat sin fysiska aktivitet (Clark & Hampson, 
2001). 
 
Det är angeläget att lägga upp en kostplan vid viktminskning. En sådan bör inkludera 
betydelsen av att ersätta viss kost med annan mer lämplig, information om kostgrupper, 
exempel på menyer för vegetarianer och icke vegetarianer, listor över olika livsmedels 
kaloriinnehåll samt vilken mat som bör uteslutas helt ur kosten. Efter studiens 
genomförande hade experimentgruppen förbättrat sin diet genom att bland annat göra 
den mer balanserad (DeSouza & Nairy, 2004). 
 
Det är viktigt att sjuksköterskan planerar en individuell diet så att patienten blir nöjd 
och får sin hunger tillfredsställd. Annars riskerar patienten att bryta dieten (Whittemore 
et al., 2002). 
 

Here I am doing what they tell me to do and I’m hungry all of the 
time…and the weight was not coming of…it seemed like  it was to 
drastic…To mee, it was inhuman to be that low (calories). [I’d] come 
back home crying and either eating more food or just try to get rid of 
that hunger I was having…I was hungry and felt like a pig. 
(Whittemore et al., 2002, s. 21)   
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Kontakt med andra instanser 

Att samverka med andra instanser erbjuder goda möjligheter för sjuksköterskan att 
underlätta för patienten att reducera sin vikt. I en studie remitterade sjuksköterskan 
patienterna till en träningskonsult, patienterna fick även ett frikort till en 
gymverksamhet. Detta visade sig ha varit en betydande faktor för att patienten skulle 
klara att genomföra sin viktminskning. Patienterna hade efter fyra månader minskat sin 
medelkroppsvikt med 4,7 kg och medelmidjemåttet med 4,1 cm (McAuley et al., 2002). 
 
I en studie av Aubert et al. (1998) samordnade sjuksköterskan vården med läkare och 
endokrinologer. Läkarna och sjuksköterskan träffades med täta intervaller och la 
grunden för den fortsatta behandlingen av patienterna. Detta gjorde att alla vårdgivare 
hade bättre insyn i behandlingen av patienten. Patienter i experimentgruppen reducerade 
medelkroppsvikten med 2,0 kg. Dock ingen signifikant skillnad till kontrollgruppen 
som minskade medelkroppsvikten med 0.8 kg. 
 

Information och rådgivning 
För att patienten ska kunna tillgodogöra sig den information som ges bör informationen 
vara kort men även innehållsrik. Det är viktigt att undervisningen är anpassad, intressant 
och stimulerar användandet av kunskapen som ges (DeSouza & Nairy, 2004). I en 
studie av Whittemore et al. (2002) påvisas att utbildning kan ge patienten hopp om att 
det går att leva ett normalt liv trots sin diabetes. Vidare konstateras i studien att 
utbildning ger ökad medvetenhet angående diet och träning och bidrar till att patienten 
ändrar sina beteenden (Whittemore et al., 2002). För att underlätta patientutbildningen 
kan ett utbildningsprotokoll användas (Couch et al., 2003). En kombination av 
individuell- och grupputbildning är också ett bra sätt för sjuksköterskan att hjälpa 
överviktiga typ 2 diabetiker att gå ner i vikt. Efter tolv månader hade 
interventionsgruppens medelkroppsvikt sänkts med 2,4 kg medan kontrollgruppens 
medel kroppsvikt hade ökat med 0,6 kg (Wolf et al., 2004). 
 
Aubert et al. (1998) utarbetade en modell där en sjuksköterska arbetade med 
informationsnivåer i sex steg. Om det inte skett någon förbättring efter en viss tid 
fortsatte patienten till nästa steg vilket trappade upp medicin-, diet- och tränings- 
behandlingen. Sjuksköterskan tydliggjorde varje steg i behandlingen för patienten som 
denne tog del av. Patienterna i studien fick även ta del av ett 
diabetesutbildningsprogram. Efter tolv månader hade patienterna i programmet minskat 
sin genomsnittliga kroppsvikt med 2 kg. 
 
Vrijhef et al. (2002) genomförde en studie där sjuksköterskan hade som uppgift att ge 
råd och undervisning till patienterna samt till andra vårdgivare som patienterna hade 
samröre med. Efter studiens slut hade patienternas kunskap gällande diet förbättrats, 
deras fysiska kondition hade blivit bättre, dock förbättrades deltagarnas hälsostatus 
marginellt. 
 

Utbildning om diet 

Patienten kan behöva råd om vad som bör ätas och vad som bör undvikas (Whittemore 
et al., 2002). Kosten är av stor betydelse för viktnedgång. Huang et al. (2004) har i en 
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studie specificerat kosten så att den innehöll 50-60 % kolhydrater, 30 % fett och 10-20 
% proteiner. Patienterna hade efter sex veckor minskat kroppsvikten med i genomsnitt 
1,9 kg. I en liknande studie beskrivs att en bra diet för att gå ner i vikt är 26 % fett, 55% 
kolhydrater och 18% proteiner. Exempel på bra livsmedel är fisk, nötter, frön, pasta, ris, 
frukt, grönsaker, bönor och mjölkprodukter med låg fetthalt. Det är även viktigt att 
anpassa dieten efter individens normala näringsintag och genom detta gradvis justera 
förändringar som i större utsträckning leder till bestående viktnedgång. Patienterna hade 
efter fyra månader minskat sitt intag av fett, ökat fiberintaget och dessutom minskat 4,7 
kg i medelkroppsvikt (McAuley et al., 2002). Om patienten tillåts ha vissa små ovanor 
eller favoritmat kvar, bibehåller patienten i större utsträckning sin nya diet (Whittemore 
et al., 2002).  
 

I had a brownie one day. The [waitress] at Charlie’s knows that I love 
brownies. And every once in a while whenever she bakes brownies she 
gives me two of them. So I couldn’t very well say no. She’s been doing 
it for years. So I ate it with my lunch and [said to my self] “Boy am I 
going to enjoy this!” (Whittemore et al., 2002, s 22) 

 
I en studie på 100 patienter med typ 2 diabetes upplevde många patienter inte sin 
diabetes som allvarlig och var således inte bekymrade över sin framtida hälsa. 
Dessutom sa sig majoriteten av patienterna äta mat de visste att de borde undvika. 
Därför är det av betydelse att sjuksköterskan informerar patienterna om betydelsen av 
hälsosam kost vid diabetes. Majoriteten av patienterna sa sig uppleva att det svåraste var 
att undvika och hitta ersättningar till mycket fet och stekt mat (Clark & Hampson, 
2001). 
 
McAuley et al. (2002) och Wolf et al. (2004) beskriver vikten av att patienten får 
information med sig hem i skriftlig form, exempelvis om lämplig mat, recept samt 
måltidsplanering. Även annat lämpligt informationsmaterial, som exempelvis listor med 
olika livsmedels kaloriinnehåll, kan komplettera undervisningen och vägleda patienten 
(Clark & Hampson, 2001; DeSouza & Nairy, 2004). I studien av DeSouza och Nairy 
(2004) fick 30 deltagare visuella hjälpmedel i form av broschyrer och undervisades med 
stöd av affischer rörande diabetes samt planering av diet och träning.  
 
I en undersökning fick 38 patienter med typ 2 diabetes ta del av en intervention som 
leddes av en sjuksköterska. Varje patient fick utbildning och rådgivning av 
sjuksköterskan och efter två år hade patienternas kostsammansättning förbättrats men 
deltagarnas BMI hade ökat marginellt (Gary et al., 2003). Viktminskningen underlättas 
om patienterna dessutom får stöd och en mer specifik information om kost. Efter 6 
veckor hade medelkroppsvikten för experimentgruppen minskat med 1,9 kg, men hos 
kontrollgruppen endast minskat med 0,5 kg (Huang et al., 2004). 
 

Utbildning om träning 

En viktig del av att gå ner i vikt är fysisk aktivitet och utbildning om 
motionsförändringar (Huang et al., 2004). Clark och Hampson (2001) beskriver 
betydelsen av att informera patienten om vikten av fysisk aktivitet som behandling av 
typ 2 diabetes. Att detta är av stort värde framkommer då patienterna i Clark och 
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Hampsons studie tenderade att sätta större tilltro till diet som behandling för sin diabetes 
hellre än fysisk aktivitet som behandling.  
 
För viktreducering bör information om fördelar och betydelsen av olika sorters 
aktiviteter erbjudas. Träning är viktig och kan ske i många olika former, exempelvis i 
naturen. Informationen bör även innehålla vilka kroppsliga förändringar som följer av 
aktivitet, olika typer av träning samt vikten av regelbunden träning. Efter studien hade 
experimentgruppen ökat sin fysiska aktivitet jämfört med kontrollgruppen (DeSouza & 
Nairy, 2004). 
 
I en studie av McAuley et al. (2002) fick patienterna delta i ett individuellt designat 
träningsprogram. Träningsprogrammet inkluderade träning i 30 minuter, fem gånger i 
veckan. Patienterna hade efter fyra månader minskat sin medelkroppsvikt med 4,7 kg 
och medelmidjemåttet med 4,1 cm. 
 
Whittemore et al. (2002) beskriver att träning kan göras regelbunden genom att 
schemalägga bestämda tider för träning. ”If I don’t do it, I don’t feel right.” (s 22) 
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Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder för att patienter med övervikt 
och typ 2 diabetes ska sänka sin vikt. Resultatet visar att sjuksköterskan har en 
betydande roll i att stödja överviktiga typ 2 diabetiker att gå ner i vikt. Sjuksköterskans 
omvårdnadsåtgärder bör grundas på planering och utförande av utbildning med syfte att 
motivera patienten att sänka vikten vid typ 2 diabetes för att förbättra hälsan. Utöver 
detta bör sjuksköterskan följa upp patienten under en längre tid för att öka patientens 
förutsättningar att bibehålla viktnedgången. Av betydelse för patienten i en 
viktminskningsprocess är att dennes familj är involverad. 
 

Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar att sjuksköterskan har en central roll i att stötta patienter med typ 
2 diabetes i en viktminskningsprocess. Sociala kontakter fungerar som ett bra stöd, 
därför kan det vara positivt om patienten utvecklar sitt sociala nätverk vilket underlättar 
för patienten att förbättra sin hälsa. Även kontinuitet i kontakten mellan sjuksköterskan 
och patienten är en viktig del i att stötta patienten att gå ner i vikt. Patienterna behöver 
motiveras att själva ta tag i och genomföra sin viktminskning, eftersom det är viktigt att 
patienten själv tar sitt ansvar och att sjuksköterskan låter patienten ta ansvar. 
Sjuksköterskan kan genom att jobba tillsammans med patienten underlätta och motivera 
till viktminskning. I resultatet visas även att uppföljning är grundläggande som stöd för 
patienten, inte minst för att tillsammans med patienten identifiera och hjälpa till att lösa 
problem som kan uppstå under viktminskningsprocessen. Det kan vara bra att 
individuellt anpassa vården och ha en tätare kontakt med de patienter vars hälsotillstånd 
kräver en mer noggrann uppföljning.  
 
Studiens resultat styrks av ett flertal författare. För typ 2 diabetiker är det centralt att 
möjligheten ges till konsultationer med en sjuksköterska för att få stöd och undervisning 
angående diabetessjukdomens orsaker och behandling. Sjuksköterskan behöver därför 
avsätta tid för denna kontakt (Björgell & Nilsson, 2002). En viktig del av vården för alla 
patienter är att uppföljning sker. Vissa patienter kan dock behöva en mycket tät kontakt 
på grund av att deras hälsotillstånd är instabilt och deras behandlingsregim är komplex 
(Kim, Oh & Lee, 2005). Diet och träningsbeteenden kan bli förbättrade genom 
uppföljningssamtal från sjuksköterskan. Utbildning och stöd optimerar behandlingen av 
typ 2 diabetes hos vuxna. Sjuksköterskan har en avgörande roll i att främja 
livsstilsförändringar som behandling (Whittemore et al., 2003).  
 
I resultatet framkommer att för att kunna planera en god omvårdnad för patienten bör en 
bedömning initialt göras. Bedömningen visar vart patienten hälsomässigt står vid den 
aktuella tidpunkten och utgör grunden för den fortsatta vården. När bedömningen gjorts 
kan mål sättas upp. Mål och delmål bör diskuteras och utformas av sjuksköterskan och 
patienten tillsammans, på så vis blir målen individuellt anpassade. Det kan vara lämpligt 
att utforma en kostplan tillsammans med patienten. Om patienten känner sig nöjd och 
delaktig i kostplaneringen minskar risken att patienten ska bryta dieten. Resultatet visar 
vidare att kontakter med andra instanser bör göras. Detta för att kvalitetssäkra vården 
genom att alla vårdgivare kring patienten får insyn i behandlingen och därmed kan  
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brister i vården lättare identifieras och åtgärdas. Sjuksköterskan är ansvarig för att 
samordna och planera vården. 
 
Resultatet stöds av Socialstyrelsen (SOSFS 1993:17) där det beskrivs att patienten själv 
har rätt att vara med och bestämma hur vården ska planeras och genomföras, vården blir 
genom detta individuellt anpassad. Genom att göra patienten delaktig i de beslut som 
fattas hjälper sjuksköterskan patienten att utveckla sina egna möjligheter att själv sätta 
mål för behandlingen och urskilja samt hitta problemlösningsstrategier (Björgell & 
Nilsson, 2002). Vården ska vara individuellt planerad och anpassad efter hur patienten 
mår, eftersom detta är en fördel för patienten. Med en sådan utgångspunkt i 
sjuksköterskans arbete blir patienten mer involverad i sin egen vård och i större 
utsträckning nöjd med vården (Kim et al., 2005).  
 
Resultatet i studien visar betydelsen av att utbilda överviktiga patienter med typ 2 
diabetes i vikten av kost- och motionsförändringar vid en viktreducering. Utbildning 
kan även tydliggöra för patienten att det går att leva ett fullgott liv med typ 2 diabetes 
och visa fördelen med att genomföra kost- och motionsförändringar. Ett bra sätt att 
utbilda patienter är att kombinera individuell- och grupputbildning. Förstärkning av 
informationen som ges kan vara att använda visuella hjälpmedel, som exempelvis 
informationsbroschyrer. I resultatet framkommer även att informationen som ges inte 
bör vara alltför lång eller svår för patienten att ta till sig, utan vara anpassad efter 
patientens förmåga och tidigare kunskaper. En del patienter upplever inte sin 
diabetessjukdom som ett allvarligt hot mot sin hälsa, vilket kan vara en orsak till de inte 
följer behandlingsrekommendationerna. Detta är en av anledningarna till varför 
undervisning vid typ 2 diabetes är av största vikt. 
 
Resultatet stöds av Statens folkhälsoinstitut (2003) som menar att risken för att utveckla 
typ 2 diabetes ökar vid en fettrik och fiberfattig kost. Behandlingen syftar i första hand 
till att minska insulinresistensen, vilket främst sker genom ökad fysisk aktivitet samt 
fiberrik och fettsnål kost (FHI, 2003). WHO (2003) understryker att övervikt och fysisk 
inaktivitet medför stora hälsorisker vid typ 2 diabetes. Dessa risker kan minskas om 
patienten går ner i vikt och ökar sin fysiska aktivitet.  
 
Vartefter patienten utvecklas och kunskapsnivån höjs så behöver utbildningen ändras, 
anpassas och även i viss mån återupprepas (Björgell och Nilsson 2002). Vid 
patientutbildning är det viktigt att som sjuksköterska förstärka patientens behållning av 
utbildningen. Har patienten mer kunskap angående sjukdomen blir patienten styrkt, 
vilket ger patienten verktyg att inta en aktivare roll i behandlingen. Om patienten intar 
en aktiv roll är det mer troligt att patienten både påbörjar och bibehåller en 
livsstilsförbättring, med ökad motivation och förbättrad följsamhet av de råd som ges. I 
slutändan leder detta till bättre sjukdomskontroll (Chan et al., 2005). 
 
Studiens resultat styrks vidare av Socialstyrelsen (1999). För att patienten ska ha 
kontroll på sin diabetes i de flesta livssituationer är det viktigt att patienten får adekvat 
utbildning. Det är därför bra att se till att denna utbildning är individuellt anpassad, där 
patientens egna erfarenheter används som en viktig resurs. För att ge långvarigt resultat 
bör utbildningen vara kontinuerlig och vårdpersonalen bör ha en god förmåga att 
förmedla kunskaper. Problem som kan förhindra ett varaktigt resultat kan bero på att 
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patienten inte följer rekommendationerna. Av denna anledning är det avgörande att 
information och utbildning sker för att öka förståelsen för behandlingen. Vidare kan 
informationen få ökad genomslagskraft om förändringarna sker stegvis. I utbildningen 
ska patienten även ges riktad information gällande diet och motion som är en viktig del 
av behandlingen (Socialstyrelsen, 1999).  
 

Metoddiskussion 
Författarna har gjort en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att söka, granska och 
sammanställa den aktuella litteraturen inom ett valt område (Forsberg & Wengström, 
2003). Artikelsökning har gjorts i databaserna CINAHL och Medline. Även manuell 
sökning gjordes. Författarna har endast sökt via Thesaurus respektive MeSH termer och 
inte använt fritextsökning. Av den anledningen har fritextordet ”overweight” inte 
använts, författarna kan därför inte utesluta att detta påverkat det slutgiltiga resultatet. 
Det finns en risk att författarna har gått miste om relevant material då artiklar där endast 
titel funnits tillgänglig och som inte haft något tillgängligt abstract har exkluderats utan 
granskning. 
 
Artiklarna som har använts i studien har inte enbart behandlat övervikt vid typ 2 
diabetes utan även andra faktorer som är viktiga vid typ 2 diabetes och även i en studie 
behandlat patienter med typ 1 diabetes. Författarna har dock endast använt de delar av 
artiklarna som behandlade viktminskning, övervikt och typ 2 diabetes och inte använt 
de delar som behandlat andra områden eller typ 1 diabetes. En svårighet med några av 
artiklarna som inkluderades i studien har varit att vissa detaljer inte har beskrivits så 
tydligt som vore önskvärt, exempelvis saknas beskrivning av innehållet i den 
undervisning om diet som har givits deltagarna i vissa studier. Ytterligare en brist med 
artiklarna är att det inte i tydligt framkommer om alla deltagarna i studierna är 
överviktiga, det vill säga har ett BMI över 25. Dock rör detta endast ett fåtal deltagare, 
majoriteten av deltagarna i studierna har varit överviktiga. Detta kan ha haft en viss 
betydelse för studiens resultat. 
 
Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts i studien. Kvalitativ metod innebär 
att tolka och skapa förståelse av människors egna upplevelser av tillvaron medan 
kvantitativ metod innebär att ordna och klassificera verkligheten med hjälp av olika 
mätmetoder som provtagningar, frågeformulär och skalor (Forsberg & Wengström, 
2003). Att ta i beaktande är dock att endast en av de tio artiklarna var kvalitativa, 
önskvärt hade varit en jämnare fördelning, eftersom med en kvalitativ ansats undersöks 
upplevelsen av fenomenet.  
 
Vid sammanställningen av resultatet användes Socialstyrelsens (SOSFS 1993:17) 
definition av omvårdnadsåtgärder. Denna definition visade sig vara användbar vid 
struktureringen av materialet även om det kunde vara svårt att med säkerhet 
kategorisera ett fåtal åtgärder. I flertalet studier ingår flera av kategorierna i 
interventionen, varför det är omöjligt att skilja effekten av varje enskild del av 
interventionen. Kategorierna bör, trots att de presenteras enskilt, betraktas som delvis 
beroende av varandra, exempelvis underlättas undervisning av en god planering. 
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Individuell och gemensam genomgång av artiklarna har gjorts för att minimera 
feltolkningar av materialet och öka validiteten. Artiklarna är skrivna på engelska och 
författarna har översatt efter bästa förmåga, men det finns en risk för att viss tolkning 
har skett. För att kvalitetssäkra materialet har författarna använt granskningsmallar för 
kvalitativa och kvantitativa artiklar i arbetet med att sortera bort icke vetenskapliga 
artiklar. Även en av författarna egenkomponerad granskningsmall användes för att 
säkerställa att artiklarna överensstämde med studiens syfte (se bilaga 1). 
 

Studiens betydelse och förslag på vidare forskning 
Idag har uppskattningsvis 270 000 personer i Sverige typ 2 diabetes. Omkring 200 
vuxna individer per 100 000 vuxna beräknas insjukna i diabetes varje år i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2005). Därför är det viktigt för samhället att inte bara förebygga, utan 
även ha en handlingsplan för att behandla de överviktiga som redan utvecklat typ 2 
diabetes. I arbetet med dessa patienter har sjuksköterskan en viktig roll och det är 
avgörande att sjuksköterskan arbetar med evidensbaserad omvårdnad samt har god 
kunskap om omvårdnaden vid viktminskning hos patienter med diabetes typ 2. 
 
Vidare forskning bör fokusera på viktminskning som behandling av överviktiga 
patienter med typ 2 diabetes. Kvalitativa studier från patientens perspektiv, respektive 
sjuksköterskans perspektiv, av upplevelser vid viktminskning hos typ 2 diabetiker är två 
infallsvinklar som behöver fortsatt forskning. Anledningen till detta är att vid en 
viktminskning hos patienter med typ 2 diabetes behövs det tas större hänsyn till fler 
faktorer än vid viktminskning hos en person som inte lider av diabetes. Patienter med 
övervikt och diabetes måste exempelvis hålla sitt blodsocker på en jämn nivå. 
 
Sjuksköterskan bör inse betydelsen av sitt arbete inom området viktreducering vid 
övervikt och typ 2 diabetes. Individer i denna patientgrupp är i stort behov av 
sjuksköterskans omvårdnad vid viktminskning. Det är en svår process för patienten att 
genomgå ensam, samtidigt som viktminskning är nödvändigt för patientens hälsa.  
 
Författarna anser att det är av stor betydelse att sjuksköterskan arbetar efter 
evidensbaserad kunskap, alltså kunskap baserad på aktuell forskning, för att hjälpa 
överviktiga patienter med typ 2 diabetes.  
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Bilaga 1. 

Författarnas komplement till granskningsmall. 
Syfte: 

Att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att patienter med övervikt och typ 2 

diabetes ska sänka sin vikt. 

 

Beskrivs omvårdnadsåtgärder som finns för sjuksköterskan att använda vid övervikt hos typ 2 

diabetiker? 

 

Beskrivs det hur sjuksköterskan kan arbeta för att överviktiga patienter med typ 2 diabetes 

sänker sin vikt? 

 

Beskrivs sjuksköterskans omvårdnad för att motivera överviktiga patienter med typ 2 diabetes 

att sänka sin vikt? 



Artikelmatris Bilaga 2:1 
Författare, Årtal, Titel Syfte Metod Resultat 
Aubert, R., Herman, W., Waters, 
W., Moore, W., Sutton, D., 
Peterson, B., Baily, C., Koplan, J. 
1998. 
Nurse care management to 
improve glycemic control in 
diabetic patients in a health 
maintenance organization. 

Att jämföra diabeteskontrollen hos 
patienter som deltar i behandling 
av sjuksköterska och patienter 
som deltar i den vanliga vården. 

Kvantitativ metod. Experimentell 
design. Randomiserad 
kontrollerad studie. Slumpmässigt 
randomiserat urval. 71 deltagare i 
experimentgruppen och 67 
deltagare i kontrollgruppen. 121 
patienter med typ 2 diabetes, 17 
patienter med typ 1 diabetes. 
Bortfallet var 38 deltagare. Data 
insamlades genom fysiska 
mätningar och frågeformulär. 
Interventionsgruppen fick ta del 
av en sjuksköterskeledd vård. 
Interventionen beskrivs i 6 steg 
där medicinska behandlingen ökar 
för varje steg. Diet och träning 
berörs genomgående i de 6 stegen. 

Interventionsgruppen sänkte sitt 
HbA1c mer än kontrollgruppen. 
Självrapporterad hälsostatus 
förbättrades i 
interventionsgruppen. Det var 
inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna gällande vikt, 
blodtryck, eller lipider. 

Clark, M., Hampson, S. 
2001. 
Implementing a psychological 
intervention to improve lifestyle 
self-management in patients with 
Type 2 diabetes. 
 

Att  utveckla och utvärdera en 
kortfattad, anpassad egenvårds 
intervention för att förbättra 
bibehållandet av rekommenderade 
livsstilsförändringar vid typ 2 
diabetes.  

Kvantitativ metod. Experimentell. 
Randomiserad kontrollerad studie. 
Obundet slumpmässigt urval. 100 
deltagare med typ 2 diabetes. Data 
insamlades genom frågeformulär 
och kliniska data. Interventionen 
innehåller: Bedömning, patientens 
deltagande i målsättning, välja 
personliga strategier till att 
komma över hinder och 
uppföljning som inkluderar 
utvärdering och problemlösning. 

Patienterna rapporterade större 
tilltro till diet än till träning. 
Dieten förbättrades genom bland 
annat mer regelbunden och 
mindre fettrik kost. Även den 
fysiska aktiviteten ökade och blev 
mer regelbunden hos deltagarna. 
Patienterna rapporterade att den 
individuella interventionen var 
bättre än deras tidigare försök att  
ändra livsstil. 



 Bilaga 2:2 
Författare, Årtal, Titel Syfte Metod Resultat 
Couch, C., Sheffield, P., 
Gerthoffer, T., Ries, A., 
Hollander, P. 2003. 
Clinical outcomes in patients with 
type 2 diabetes managed by a 
diabetes resource nurse in a 
primary care setting. 

Att observera förändringar i 
kliniska data hos geriatriska (ålder 
> 65 år) och icke geriatriska (ålder 
<65 år) patienter efter att ha 
anställt en diabetessköterska som 
resurs för att sköta fall i en 
familjepraktik med 12 läkare i en 
förort. 

Kvantitativ metod. Icke 
experimentell, kohort studie. Icke 
slumpmässigt urval. 137 deltagare 
med typ 2 diabetes, bortfallet var 
31 deltagare. Data insamlades 
genom frågeformulär och kliniska 
data via journaler. Ett omfattande 
protokoll för diabetessköterskan 
utvecklades för patientbedömning, 
kronisk diabetesvård och patient-
utbildning. 

Mätningar avseende bland annat 
BMI, HbA1c, LDL och blodtryck 
som gjordes på deltagarna visade 
förbättringar efter studien. 
Deltagarna var nöjda med vården 
från diabetessköterskan. 

DeSouza, M. S., Nairy, S. K. 
2004. 
An interventional study on the 
health promoting behaviours of 
adults with diabetes. 
 

Att utvärdera effektiviteten av en 
sjuksköterskeledd intervention i 
uttryck som förbättring av 
hälsobefrämjande beteende hos 
vuxna med diabetes. 

Kvantitativ metod. Kvasi 
experimentell, icke likställd pre-
test post-test kontroll gruppdesign. 
Lämplighets icke randomiserat 
urval. 60 deltagare med typ 2 
diabetes. Data insamlades genom 
strukturerat frågeformulär med 
uppskattningsskala som mäter 
Hälsobefrämjande beteende 
(Health promotin behavior, HPB). 
Frågeformulär för demografiska 
och kliniska data. En experiment-
grupp på 30 patienter ingick i en 
sjuksköterskeledd intervention för 
att förbättra sitt hälsobefrämjande 
beteende. En kontrollgrupp på 30 
patienter deltog i den vanliga 
vården för diabetespatienter.   

Den sjuksköterskeledda 
interventionen hade inflytande på 
att förbättra ett hälsobefrämjande 
beteende hos vuxna med diabetes 
avseende diet, träning, hygien och 
förebyggande av komplikationer. 
Resultaten visar på en signifikant 
skillnad mellan experiment och 
kontrollgrupp. 



 Bilaga 2:3 
Författare, Årtal, Titel Syfte Metod Resultat 
Gary, T., Bone, L., Kill, M., 
Levine, D., McGuire, M., Saudek, 
C., Brancati, F.  2003. 
Randomized controlled trial of the 
effects of nurse case manager and 
community health worker 
interventions on risk factors for 
diabetesrelated complications in 
urban african Americans.  
 

Att avgöra om en multifasetterad, 
kulturkänslig, primärvårds- 
baserad beteendeintervention 
genomförd av  en sjuksköterska 
som leder behandlingen och/eller  
ett vårdbiträde, kan förbättra 
HbA1c och andra indikationer för 
kontroll över diabetes i ett urval 
av afroamerikaner med typ 2 
diabetes. 

Kvantitativ metod. Experimentell 
design. Randomiserad 
kontrollerad studie. Slumpmässigt 
urval, block. Data insamlades 
genom intervjuer, fysiska tester 
och laboratorietester. 149 
afroamerikaner delades in i fyra 
undervisningsgrupper: 1. Vanlig 
medicinsk vård. 2. Sjuksköterska 
som ledare för behandlingen. 3. 
Vårdbiträde. 4. Kombinerad 
sjuksköterska och vårdbiträde. 

Grupp 2, 3 och 4 förbättrade alla 
dieten, den största förbättringen 
hade grupp 2. Grupp 3 och 4 
ökade den tid de lade ner på fysisk 
aktivitet, men grupp 2 minskade 
denna tid. Alla grupperna ökade 
BMI marginellt, grupp 2 ökade 
dock minst. Inga resultat var 
statistiskt signifikanta. 

Huang, C-L., Wu, S-C., Jeng, C-
Y., Lin, L-C. 2004. 
The Efficacy of a Home-Based 
Nursing Program in Diabetic 
Control of Elderly People with 
Diabetes Mellitus Living Alone.  
 

Att utvärdera effektiviteten av ett 
hembaserat sjuksköterskeprogram 
av diabeteskontroll hos äldre med 
diabetes mellitus som bor 
ensamma. 

Kvantitativ metod. Kvasi-
experimentell design. Lämplighets 
urval. Data insamlades genom 
kliniska data och frågeformulär. 
44 deltagare i studien. Grupp 1: 15 
deltagare. Dagliga hembesök av 
forskarassistent under sex veckor. 
För att övervaka diet, träning, 
medicin och självhantering av 
blodglukos. Grupp 2:  15 
deltagare. Övervakning av diet, 
träning, medicin och 
självhantering av blodglukos. 1 
gång per vecka i sex veckor. 
Kontrollgrupp, 14 deltagare, 
användes. 

Grupp 1 reducerade mer vikt än 
grupp 2, men båda grupperna hade 
signifikanta skillnader jämfört 
med kontrollgruppen. 
Ingen signifikant skillnad gällande 
kunskapen om diabetes mellan 
grupp 1 och grupp 2. 



 Bilaga 2:4 
Författare, Årtal, Titel Syfte Metod Resultat 
McAuley, K., Williams, S., Mann, 
J., Goulding, A., Chisholm, A., 
Wilson, N., Story, G., McLay, R., 
Harper, M., Jones, J. 2002. 
Intensive Lifestyle Changes Are 
Necessary to Improve Insulin 
Sensitivity. 

Att jämföra effekten på 
insulinkänsligheten av nuvarande 
diet- och tränings-
rekommendationer med ett mer 
intensivt program, hos 
insulinresistenta individer med 
stabilt blodsocker. 

Kvantitativ metod. Experimentell 
design. Randomiserad 
kontrollerad studie. Slumpmässigt 
urval. Data insamlades genom 
kliniska data och frågeformulär. 
Bortfall 2 deltagare. Grupp 1 (31 
deltagare) fick: nuvarande råd om 
diet och träning. Grupp 2 (25 
deltagare) fick: mer individuella 
råd och hårdare råd om diet och 
träning. Kontrollgrupp (23 
deltagare) användes. 

Insulinkänsligheten ökade 
signifikant hos grupp 2. Detta 
parallellt med viktminskning 
minskat midjemått och BMI mm. 

Vrijhef, H., Diedriks, J., 
Spreeuwenberg, C., 
Wolffenbuttler, B., van Wilderen, 
L. 2002. 
The nurse specialist as a main 
care-provider for patients with 
type 2 diabetes in a primary care 
setting: effects on patients 
outcomes. 

Att utvärdera effekten av 
patienters kliniska resultat vid en 
delad vårdmodell där diabetes-
sjuksköterskan är huvud-
vårdgivaren för patienter med typ 
2 diabetes i en 
öppenvårdsinrättning. 

Kvantitativ metod. Kvasi-
experimentell design. Icke 
slumpmässigt urval. Data 
insamlades via frågeformulär, 
kliniska observationer, VAS. 198 
deltagare med typ 2 diabetes, 
bortfall 72. Experimentgrupp 103 
deltagare. Kontrollgrupp 23 
deltagare. En diabetessköterska 
har huvudansvaret för vården av 
patienten och om så behövdes 
ordande hon kontakten med andra 
vårdgivare som ex läkare. I 
sköterskans uppgifter ingick: 
direkt patientvård (medicinsk 
historia, fysisk undersökning), 
koordination och organisation av 
vård, rådgivning, utbildning. 

Den delade vårdmodellen 
resulterade i förbättringar i flera 
variabler som kan jämställas med 
resultaten om en läkare skötte 
vården. Parametrar avseende 
kliniska observationer, diet, 
träning och egenvård mm. 



 Bilaga 2:5 
Författare, Årtal, Titel Syfte Metod Resultat 
Whittemore, R., Chase, S., 
Mandle, C., Roy, S.  2002. 
Lifestyle change in type 2 
diabetes. A process model. 
 

Att undersöka och få förståelse för 
upplevelsen och processen av att 
integrera behandlings-
rekommendationer för typ 2 
diabetes med en existerande 
livsstil parallellt med deltagande i 
en sjuksköterskeledd intervention. 

Kvalitativ metod. En tolkande 
metod. Data insamlades genom 
bandade intervjuer, observations 
noteringar och handlednings-
tillfällen. Strategiskt urval. 9 
deltagare med typ 2 diabetes. 
Interventionen var att individuellt 
anpassa behandlings-
rekommendationerna. Deltagarna 
fick en individuell session med 
sjuksköterskan vid fyra tillfällen, 
varannan vecka. 

Utmaningar i processen av att 
integrera livsstilsförändringar hos 
typ 2 diabetiker, inkluderade: 
Erkänna sårbarhet. Tillgodogöra 
sig kunskap. Känna hopp. Aktivt 
engagemang i hälsoförebyggande 
åtgärder. Stabilitet och integration. 
Hälsa trots sjukdom. 

Wolf, A., Conaway, M., 
Crowther, J., Hazen, K., Nadler, 
J., Oneida, B., Bovbjerg, V.  2004. 
Translating lifestyle Intervention 
to practice in obese patient with 
type 2 diabetes. 
 

Att bedöma effektiviteten av ett 
livsstilsinterventions program som 
kan bli översatt till klinisk praktik 
för feta patienter med typ 2 
diabetes. 

Kvantitativ metod. Experimentell 
design. Randomiserad 
kontrollerad studie. Slumpmässigt 
urval. Blodprover, vikt, längd, 
midjemått, mängd medicin per 
dag, medicinskt resultatformulär. 
173 deltagare med typ 2 diabetes, 
29 bortfall. Interventionsgruppen 
(73 deltagare)  fick bedömning, 
målsättning, utbildning och stöd – 
individuellt och i grupp av en 
dietist. Kontrollgrupp (71 
deltagare) användes. 

Interventionen resulterade i större 
viktminskning, reducerat 
midjemått, reducerat Hba1c, 
mindre användande av utskrivna 
mediciner och förbättrad 
hälsorelaterad livskvalitet jämfört 
med den vanliga vården. 

 
 


