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SAMMANFATTNING  
Diabetes Mellitus typ 2 är en endokrin sjukdom som kännetecknas av hyperglykemi.
Sjukdomen utvecklas under en längre tid till följd av höga plasmaglukoshalter i blodet
orsakade av insulinresistens  i  skelettmuskulaturen  och defekta  betaceller  i  pankreas.
Orsaker  till  sjukdomen  är  relaterat  till  livsstilsfaktorer  som  fysisk  inaktivitet,
ohälsosamma kostvanor, obesitas men även genetiska anlag kan påverka utvecklingen
av diabetes typ 2. För att  patienten skall förbättra  sitt sjukdomstillstånd och öka sitt
välbefinnande  och  sin  livskvalité  krävs  livsstilsförändringar  och  egenvård.
Sjuksköterskan har  ansvar  för  att  ha  adekvat  kunskap  om effekter  av  egenvård  vid
diabetes typ 2 för att korrekt kunna informera och undervisa patienter med diagnosen.
Syftet  med  studien  var  att  beskriva  effekterna  av  egenvård  vid  diabetes  typ  2  med
inriktning på fysisk aktivitet  och hälsosam kost. Fem kvalitativa och tre kvantitativa
artiklar har analyserats enligt Axelssons (2012, ss. 203–220) modell och sammanställts i
form  av  en  litteraturstudie.  I  resultatet  framkom  fyra  huvudteman:  Fysiologiska

förändringar, Förebyggande vård, Att bryta gamla vanor  och Behov av kunskap om

diabetes typ 2. Resultatet påvisar att fysisk aktivitet kan främja patientens livskvalité.
Det  kan  även  bidra  till  fysiologiska  förändringar  så  som  sänkt  HbA1c och  sänkta
plasmaglukosnivåer i blodet. Aktuell forskning visar att all form av fysisk aktivitet kan
ge positiva effekter. Patienter kan uppleva svårigheter att bryta gamla levnadsvanor och
resultatet  vittnar  om  att  kosten  kan  vara  en  ständig  kamp  vid  diabetes  typ  2.  I
diskussionen framkommer sjuksköterskans stödjande roll och patientens delaktighet.

Nyckelord: Diabetes Mellitus Typ 2, effekter, fysisk aktivitet, kost, livskvalité
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INLEDNING
Forskningen visar att cirka 350 000 av den svenska befolkningen har diagnosen diabetes
mellitus  typ  2.  Det  motsvarar  cirka  tre  till  fyra  procent  av  invånarna  i  Sverige
(Diabetesförbundet  2013).  Diagnosen  har  tidigare  ansetts  vara  en  åldersrelaterad
sjukdom men åldern vid insjuknandet har drastiskt sjunkit de senaste åren. Diabetes typ
2 kallas ibland för en livsstilssjukdom eftersom den är en vanlig konsekvens av vårt
moderna  samhälles  levnadsvanor.  Levnadsvanor  som  präglas  av  fysisk  inaktivitet,
ohälsosamma kostvanor och överviktighet. 

I primärvården och i slutenvården möter vårdpersonal dagligen patienter med diabetes
typ 2 och med vårt samhälles levnadsvanor blir diagnosen allt vanligare. Patienter med
en diabetesdiagnos har ett behov av att lära sig mer om sin sjukdom men framförallt hur
egenvård och livsstilsförändringar kan förbättra deras sjukdomsstillstånd. Vid en ökad
kunskap om patientens  upplevelser  ökar sjuksköterskan sina förutsättningar  att  möta
denna patientgrupp.  Sjuksköterskan skall  därmed kunna ge god vård och motivation
vilket leder till minskat lidande och ökad livskvalité för patienten. Vi har därför valt i
studien att lyfta fram effekterna av egenvård vid diabetes typ 2 med inriktning på fysisk
aktivitet  och  kost.  Det  gör  vi  för  att  belysa  sjuksköterskans  ansvar  och  behov  av
kunskap  för  att  kunna  informera  om och  undervisa  patienter  med  diabetes  typ  2  i
egenvård.

BAKGRUND 

Diabetes Mellitus typ 2

Diabetes mellitus typ 2 är en endokrin sjukdom som kännetecknas av hyperglykemi.
Sjukdomen utvecklas under en längre tid till följd av höga plasmaglukoshalter i blodet
orsakade  av  insulinresistens  i  skelettmuskulaturen  och  defekta  betaceller  i  pankreas
(Vinhard & Beyer 2010, s. 323). Diabetes typ 2 beskrivs som en tyst sjukdom då den
oftast  upptäcks  i  kombinationer  med  de  senkomplikationer  som  sjukdomen  kan
medföra.  Enligt Ericson och Ericson (2013, s. 553) är diabetes typ  2 den vanligaste
formen av diabetes. Cirka 90 % av alla diabetesfall i världen är typ 2-fall. År 2012 var
diabetes typ 1 och typ 2 den direkta orsaken till 1.5 miljoner dödsfall (WHO 2015).
Diagnosen har längre ansetts vara en åldersrelaterad sjukdom men aktuell forskning och
mätningar  tyder  på  att  sjukdomen  även  debuterar  hos  yngre  individer
(Diabetesförbundet 2013). 

Patofysiologi

Kroppens celler behöver energi för att fungera. Vid födointag bryts födan ner till glukos
som är energi i form av monosackarider. Cellerna får sin energi ifrån glukosen genom
att glukosmolekylerna transporteras i blodet ut till muskelcellerna. För att cellerna skall
kunna  ta  upp  glukosen  behövs  hormonet  insulin  som  produceras  i  betacellerna  i
pankreas (Alvarsson et al. 2013, ss. 23–25). Glukosmolekylerna är också beroende av
en glukostransportör,  GLUT4,  inne  i  cellen.  På  muskelcellernas  membran  finns  det
speciella receptorer som insulinet kan binda sig till. När insulinet och receptorn binds
till varandra förflyttar sig GLUT4 ifrån mitten av cellen och ut till cellmembranet. När
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denna förflyttning sker skapas det öppningar för glukosmolekylen som kan komma in i
cellen (Andersson 2012, ss. 82–83; Zierath & Krook 2010, s. 2802). 

När en individ utvecklar diabetes typ 2 börjar denna process att rubbas. Det beror inte
på  avsaknaden  av  GLUT4 inne  i  cellen  eller  insulinreceptorer  utan  på  att  signalen
mellan GLUT4 och insulinreceptorn brister. Detta leder till att muskelcellens förmåga
att  ta  upp  glukos  försämras  (Zierath  & Krook  2010,  s.  2802).  Muskelcellerna  blir
successivt  insulinresistenta  (Andersson  2012,  s.  83).  I  längden  innebär  det  att
betacellerna i pankreas blir defekta. Det beror på att betacellerna slits ut när de försöker
kompensera  den  rubbade  processen  och  de  insulinresistenta  cellerna  genom  att
producera mer insulin.  När betacellerna blir defekta blir produktionen av insulin relativ
eller helt utslagen. Det resulterar i hyperglykemi i blodet (Alvarsson et al. 2013, ss. 23–
25). 

Det finns flera riskfaktorer som kan orsaka diabetes typ 2. De vanligaste riskfaktorerna
är  genetiska  anlag  som är  en  orsak  till  utvecklingen  av  sjukdomen  hos  en  individ.
Livsfaktorer som fetma, rökning, fysisk inaktivitet samt ohälsosamma kostvanor ökar
risken för att utveckla diabetes typ 2 (Alvarsson et al. 2013, ss. 55–58). En annan faktor
kan  vara  psykosocial  stress  som  visar  sig  som  exempelvis  nedstämdhet,
sömnsvårigheter och trötthet. Psykosocial stress kan höja kortisolnivåer i kroppen och
det kan i sin tur leda till ökad risk för insulinresistens (Östenson 2010, s. 2793).

Diagnos och symptom

Det kan vara svårt att fastställa vilken typ av diabetes en individ har eftersom det inte
finns  specifika  prover  som  kan  tas  för  att  särskilja  diabetes  typ  1  och  typ  2
(Diabeteshandboken 2015).  Generellt  brukar  diabetes  typ  1 drabba unga människor.
Sjukdomen  orsakas  av  att  det  råder  brist  på  -celler:  endokrina  celltyper,  i  de
Langerhanska öarna vilket  leder  till  att  pankreas inte kan producera tillräckligt  med
insulin (Mulder 2008, s. 77). Diabetes typ 2 är i motsats till diabetes typ 1 en heterogen
grupp som påverkas av olika sjukdomar som medför ett förhöjt plasmaglukosvärde i
blodet (Mulder 2008, s. 85).

För att diagnosen diabetes typ 1 och 2 skall kunna fastställas tas två blodprov under
fasta som mäter plasmaglukoshalten i blodet. Ur blodprovet analyseras ett p-glukos. P:et
står för plasma och glukos står för socker. Ett normalt fastevärde skall ligga mellan 4.5–
6.0 mmol/l. För att få en diabetesdiagnos skall fasteplasmaglukosnivåerna ligga på 7.0
mmol/l eller över. En annan diagnotiseringsmetod som tillämpas är blodprovet HbA1c,
som kallas  för  långtidssockerprov.  Det  mäter  hur  glukoshalten  har  legat  två  till  tre
månader före provtagningen (Alvarsson et al. 2013, s. 41). 

Diabetes  typ  2  är  en  tyst  och  smygande  sjukdom  där  glukosnivån  i  blodet  ökar
successivt under flera år. Det innebär att symptomen kommer långsamt och kan utrycka
sig på olika sätt. Vissa patienter kan leva med sjukdomen utan att veta om det eftersom
sjukdomen  ibland  inte  ger  några  symptom (Östenson 2010,  s.  2793).  De vanligaste
symptomen  som  förekommer  vid  diabetes  typ  2  är  trötthet  och  kraftlöshet,  törst,
muntorrhet, ökad miktion, försämrad syn och ibland klåda i underlivet (Alvarsson et al.
2013, ss. 31–34). En individ med diagnosen diabetes typ 2 kan uppleva hypoglykemi
(lågt  plasmaglukos)  som  är  motsatsen  till  hyperglykemi  (högt  plasmaglukos).  Vid
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hypoglykemi kan patienten uppleva onormala svettningar, darrningar, takykardi och i
sällsynta  fall  medvetslöshet.  Vid  hyperglykemi  uppträder  symptom  såsom
blodtrycksfall, konfusion och snabb och svag puls (Diabeteshandboken 2015).

Behandling

Vid  diagnosen  diabetes  typ  2  finns  det  olika  behandlingsmetoder  men
livsstilsförändringar är det första steget i behandlingsprocessen (Socialstyrelsen 2015, s.
8).  Livsstilsförändringar  ställer  krav  på individen att  ta  ansvar  för  en god egenvård
vilket ökar patientens delaktighet i sin vårdprocess. När livsstilsförändringarna i form
av  fysisk  aktivitet  och  ändrade  kostvanor  inte  räcker  till  sätts  farmakologiska
behandlingsmetoder in i form av tablettbehandling eller insulinbehandling för att sänka
plasmaglukosnivåerna.  Ibland  krävs  kombinationen  av  antingen  kost-  och
tablettbehandling eller tablett- och insulinbehandling för att reglera plasmaglukoshalten
(Ericsson & Ericsson 2012, ss. 563, 566). Målet  är  att  förebygga hyperglykemi och
senkomplikationer som sjukdomen kan medföra.

Fysisk aktivitet och hälsosam kost

Jendle  och  Tornberg  (2015,  s.  1)  beskriver  fysisk  aktivitet  som  en  hörnsten  i
behandlingen  av  diabetes  typ  2.  Vidare  framhåller  författarna  att  individer  med
diagnosen diabetes typ 2 rekommenderas att följa de generella rekommendationerna av
fysisk aktivitet: 150 minuter i veckan med måttliga till högt intensiva pass (Jendle och
Tornberg 2015, s. 6). Egenvård i form av fysisk aktivitet och hälsosam kost betraktas
som en viktig  faktor för att  förbättra  hälsobeteenden och resultat  vid behandling av
diabetes typ 2. Fysisk aktivitet och kostförändring anses som viktigt och nödvändigt för
att  hålla  sina  plasmaglukosnivåer  stabila.  Ökad fysisk  aktivitet  kan fungera  som en
grund för att utföra andra livsstilsförändringar. Till  exempel kan träning motivera en
patient  till  att  skapa  nya  kostvanor  som  leder  till  mer  stabila  plasmaglukosnivåer.
Information om fysisk aktivitet och kost kan fungera som en strategi för att uppmuntra
patienter till att vara mer aktiva i sin egenvård. Dessutom kan livsstilsförändringar leda
till bättre hälsa och upplevelse av välbefinnande. Fysisk aktivitet är det mest effektiva
sättet att öka cellernas insulinkänslighet. Det leder till ökad glukostransport och minskar
glukoshalten i blodet. Risken för att utveckla diabetes typ 2 och senkomplikationer som
sjukdomen ger minskar vid fysisk aktivitet och hälsosam kost (Vinhard & Beyer 2010,
ss. 325-326).

Senkomplikationer

Hos  en  individ  med  diabetes  typ  2  kan  sjukdomen  medföra  senkomplikationer.  De
vanligaste  komplikationer  som kan  uppstå  i  samband  med  sjukdomen  är  retinopati,
nefropati och neuropati. Retinopati innebär att små blodkärl i ögonen skadas vilket kan
leda till blindhet. Vid nefropati påverkas njurarna och individen drabbas av njursvikt
och ibland impotens.  Även de perifera  nerverna  kan bli  drabbade och kan medföra
nedsatt känsel i ben och fötter. Nedsatt känsel kan innebära att individen drabbas av sår
på fötterna vilket kan leda till svåra infektioner. I vissa fall kan dessa komplikationer
leda  till  amputation.  Hjärt-  och  kärlsjukdomar  så  som hjärtinfarkt,  stroke  och  även
insufficiens i benen, på grund av försämrad blodcirkulation, är några av de vanligaste
senkomplikationerna som diabetes typ 2 kan medföra (WHO 2015). Komplikationerna
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kan  leda  till  stora  konsekvenser  för  individen  och  i  vissa  fall  vara  dödliga  om
sjukdomen  inte  behandlas  i  tid.  Därför  är  det  viktigt  med  regelbundna  kontroller,
livsstilsförändringar och egenvård (Vinhard & Beyer 2010, ss. 324–326).

Patientperspektiv och livsvärld

Patientperspektiv  beskriver  patientens  centrala  roll  i  vårdandet  där  patienten  står  i
centrum.  Patienten  är  expert  på sig själv,  sina upplevelser  och erfarenheter  och bör
därför vårdas utifrån det (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 103–104). Att få diagnosen
diabetes typ 2 kan innebära stora krav på livsstilsförändringar vilket ibland kan upplevas
som en svårighet. För sjuksköterskan krävs det kunskap om patientens livsvärld för att
möjliggöra patientperspektivet i vårdandet. Livsvärlden är unik, subjektiv och världen
skildras  så  som den  upplevs  av  varje  individ.  Perspektiv  är  baserad  på  individens
erfarenheter  och  upplevelser  av  bland  annat  hälsa,  ohälsa,  lidande  och  vårdande
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126–128). Livsvärldsperspektiv formas när individens
erfarenheter och upplevelser tas så som individen erfar den (Ekebergh 2009, s. 23).

Vissa patienter med diabetes typ 2 kan uppleva skuld och skam när diagnosen ställs. Det
beror  på  att  patienten  ser  sig  själv  som  orsaken  till  uppkomsten  av  sin  sjukdom.
Patienten  kan  även  uppleva  skamkänslor  om  denne  har  missköt  sin  diabetes  och
drabbats av någon form av senkomplikation. Den nya livssituationen kan upplevas som
påfrestande  och  patienten  kan  känna  sig  fängslad  i  sin  sjukdom.  Sjukdomen  kan
upplevas  som  tidskrävande  och  patienten  kan  känna  att  den  tar  mycket  plats  i
vardagslivet och är ständigt närvarande (Ericsson & Ericsson 2012, ss. 587–588).  

Dahlberg, Segesten, Nystrom, Suserud och Fagerberg (2003, s. 24) beskriver att vikten
av att ha ett reflekterande förhållningssätt som sjuksköterska är en förutsättning för ett
gott vårdande och för att  kunna skapa en god vårdrelation.  Livsvärldsperspektiv och
patientperspektiv är kopplade till varandra. Dessa perspektiv ställer krav på att vårdaren
ger en god vård. Vården skall genomföras utifrån patientens behov samt anpassas till
varje individ. Sjuksköterskan skall ha adekvat kunskap om patientens sjukdom men det
är patienten själv som vet hur det känns att leva med sjukdomen. Livsvärldsperspektiv
är grundläggande för att bedriva hälsobefrämjande vård (Dahlberg & Segesten 2010, ss.
103 – 104; 126–129). 

Sjuksköterskans stödjande roll

När patienter  får  diagnosen diabetes  typ  2 kan de uppleva många svårigheter  i  sina
vardagliga liv. Sjuksköterskan ansvarsområde, utifrån etiska koden ICN:s (International
Council of Nurses), är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra
lidandet  (Svenska  Sjuksköterskeföreningen  2014,  s.  3).   Sjuksköterskans  roll  är  att
stödja och motivera patienten i sin hälsoprocess genom undervisning och information
om sjukdomen och egenvård. Detta ger patienten möjlighet till ökad delaktighet i sin
vård. Hayes, McCahon, Reeve Panahi, Hamre och Pohlman (2008, s. 158) hävdar att
sjuksköterskans  vägledande  undervisning  kan  öka  patientens  medvetenhet  om  sin
diabetes  och  öka  deras  motivation  att  utföra  livsstilsförändringar.  Vidare  berättar
författarna att sjuksköterskan måste utreda vad som är viktigt för patienten, vad denne
vet  om  sin  sjukdom  och  vad  patienten  är  villig  att  göra  för  att  uppnå  ett  lyckat
behandlingsresultat.  Tillsammans med patienten skall sjuksköterskan hitta ett sätt för
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patienten att uppnå sina mål som är meningsfulla för dem samt undanröja hinder som
kan stå i vägen för patienten att uppnå dessa mål. 

Det är vårdarens ansvar att uppmuntra, stödja och stärka samt motivera patienten till en
förändrad  livsstil  som  är  gynnsam  i  sin  hälsoprocess.  Hayes  et  al.  (2008,  s.  160)
beskriver vikten av de olika kommunikationssätt som sjuksköterskan kan använda sig
av  som  skulle  kunna  vara  till  nytta  för  patienter  med  diabetes  typ  2  i  de  olika
förändringsperioderna.  Till  exempel  patienter  som nyligen fått diagnosen och inte är
redo att förändra sina tidigare levnadsvanor kan sjuksköterskan använda motiverande
samtal för att väcka intresse till förändring hos patienten. För patienter som har levt med
sjukdomen  och  redan  identifierat  sina  mål  bör  sjuksköterskan  använda  sig  av
vägledande kommunikation. Detta kan hjälpa patienter att urskilja vad som är viktigt för
dem och hjälpa  dem att  göra  egna val  och planer  för  att  hantera  sin  diabetes.  När
patienter får känna ansvar för sin sjukdom kan det leda till att de känner tillfredställelse.
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 220–221) skriver för att vårdaren skall kunna stärka
patientens hälsoprocess måste vårdandet innehålla livsstilsfrågor.

PROBLEMFORMULERING
Patienter  med diabetes  typ  2 skall  bli  välinformerade och få  undervisning i  sin nya
sjukdomssituation  när  diagnosen  ställs.  Det  är  därför  av  vikt  att  sjuksköterskan har
adekvat kunskap om denna patientgrupp och deras diagnos. Sjuksköterskans ansvar är
att  informera  och  undervisa  i  diabetes  typ  2.  Ett  motiverande  samtal,  som
sjuksköterskan håller i, skall erbjudas till patienten vilket kan innebära att denne kan
förbättra sin livskvalité genom livsstilsförändringar. Många patienter med diabetes typ 2
upplever oftast skuld och skam. Därför är det viktigt att ge patienten möjlighet till att få
uppleva hälsa och välbefinnande i sin ohälsa och i sin nya livssituation.

Vid  diabetes  typ  2  är  egenvård  en  viktig  del  i  behandlingen  och  patienten  skall
uppmuntras  till  att  ta  egna  initiativ  för  att  aktivt  delta  i  sin  egenvård.  Vid  aktivt
deltagande av egenvård kan patienten själv ha kontroll på sitt plasmaglukosvärde, tolka
resultat och kunna ta ställning till eventuella problem. Grunden i egenvård är att kunna
ta ansvar för sin sjukdom för att minska risken att drabbas av senkomplikationer och
minska patientens lidande. Vid god egenvård kan patienten uppleva välbefinnande och
delaktighet i sin ohälsa.

SYFTE
Syftet var att beskriva effekterna av egenvård vid mellitus diabetes typ 2 med inriktning
på fysisk aktivitet och kost.

METOD
Studien bygger på en litteraturstudie av publicerade artiklar med kvalitativ ansats som
beskriver effekterna av egenvård vid diabetes typ 2. Författarna har systematisk sökt
efter relevant litteratur,  kritiskt analyserat och utvärderat tidigare forskning inom det
valda ämnet.  Axelsson (2012, s. 205) beskriver att  vården skall  vara evidensbaserad
vilket  bygger  på  att  vårdandet  utgår  från  vetenskapligt  beprövade  metoder.  Vidare
skriver författaren att en litteraturstudie skapar förutsättningar för ny kunskap som kan
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vara till  nytta  inom den egna professionen. Genom en litteraturstudie får  författarna
även möjligheten att lära sig söka, värdera och sammanställa tidigare forskning inom
det valda ämnet.

Datainsamling

Datainsamling  i  aktuellt  examensarbete  hämtades  från  databasen  CINAHL  som  är
medicinsk-  och  omvårdnadsinriktad.  Författarna  sökte  inledningsvis  kvalitativa
vetenskapliga artiklar men fann även tre kvantitativa artiklar som styrkte de kvalitativa
artiklarna. Artiklarna var relevanta till studiens forskningsfråga och besvarade studiens
syfte. Sökningen på artiklarna avgränsades med peer-reviewed artiklar i fulltext skrivna
på  engelska  eller  svenska,  som  hade  ett  tillgängligt  abstrakt.  Abstrakt  är  en  kort
sammanfattning på studiens innehåll (Axelsson 2012, s. 210). I sökprocessen användes
sökorden  Diabetes mellitus typ 2  som titel  och därmed kombinerades med AND  och
andra  sökord  så  som self-care,  experience,  physical  activity,  diet,  self-management,

effects vilket gav bra och relevanta träffar. Inklusionskriterier för artiklarna var patienter
med diabetes typ  2 och att  artiklarna skulle vara publicerade ifrån 2004 och framåt.
Artiklarna söktes mellan 2016-09-20 och 2016-10-23.

Författarna valde att läsa rubriker och abstrakt på de artiklar som fångade deras intresse
och uppmärksamhet. Detta för att få reda på vilka av artiklarna som var relevanta och
där resultatet besvarade den aktuella studies syfte bäst. Slutligen identifierades femton
artiklar  som granskades  mer  grundligt.  Författarna  valde  åtta  artiklar  av  de  femton
artiklar som söktes fram, då dessa åtta artiklar ansågs vara mer relevanta och svarade an
på  studiens  syfte.  Därefter  använde  författarna  sig  av  Fribergs  modell  för
kvalitetsgranskning  (2006,  ss.  119–120)  för  att  avgöra  om  kraven  för
kvalitetsgranskningen av artiklarna uppfylldes. 

Dataanalys

De utvalda  artiklarna  har  analyserats  i  enlighet  med  Axelssons (2012,  ss.  212–214)
modell. Författarna började med att läsa igenom det aktuella materialet noggrant för att
få en översikt över den insamlade datan. Artiklarna lästes och bearbetades flera gånger
och resultaten som ansågs vara viktigast i artiklarnas innehåll skrevs ner. Under denna
process har författarna arbetat på egen hand för att i nästa steg fortsätta dataanalysen
tillsammans. Genom att sammanställa det aktuella materialet i en tabell fick författarna
en klar översikt över syfte, metod och resultat i den insamlade datan. (Se Bilaga 1). 

Med tabellen som hjälpmedel kunde författarna fortsätta att analysera artiklarna. Genom
Axelssons (2012, ss. 212) modell  bearbetades materialet  ner till  mindre delar för att
därefter kunna skapa en ny helhet. Under dataanalysprocessen fann författarna material
som var av vikt för att kunna besvara syftet i resultatet. Nästa steg var att finna olika
huvudteman  och  subteman.  Dessa  växte  fram  naturligt  när  de  aktuella  artiklarna
analyserades. I slutet av dataanalysprocessen bestämde sig författarna att använda sig av
fyra  huvudteman och nio underteman.  Enligt  Axelssons (2012,  ss.  212) beskrivning
skapar huvudteman och underteman en meningsfull  grundstruktur för det kommande
resultatet.
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RESULTAT
Studiens resultat påvisar att livsstilsförändringar och egenvård är viktiga i kampen mot
diabetes  typ  2.  Fysisk  aktivitet  och  hälsosam  kost  har  goda  effekter  i
behandlingsprocessen. Genom rådgivning och handledd träning kan patienter påverka
hälsorelaterade  faktorer  och  förbättra  sin  hälsa  och  livskvalitet.  Det  är  viktigt  att
individer påverkas positivt och motiveras till fysisk aktivitet och träning. Resultatet är
en sammanfattning av fem kvalitativa och tre kvantitativa artiklar och presenteras som
fyra huvudteman. Dessa är: Fysiologiska förändringar, Förebyggande vård, Patientens

behov av kunskap om diabetes typ 2 och Att bryta gamla vanor.

FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR

Vid fysisk aktivitet sker normala reaktioner i kroppen som påverkar individens hälsa
och välmående. Organ och vävnader påverkas vid fysisk aktivitet vilket kan resultera i
positiva förändringar i kroppen. Regelbunden träning är viktig för att stärka kroppen
och höja livskvalitén.

Olika  effekter  av  konditionsträning  och  styrketräning. Under  senare  år  har  fysisk
aktivitet  och träning blivit  en erkänd behandling i kampen mot diabetes typ 2. Både
konditionsträning och styrketräning har visat sig ha goda effekter genom att de bland
annat sänker HbA1c, blodtryck, förbättrar blodfetternas nivåer och leder till viktförlust
(Balducci,  Zanuso,  Fernando,  Fallucca,  Fallucca  &  Pugliese  2009,  s.  29).  I  en
randomiserad  kontrollstudie  (n=14)  gjord  av  Figueira,  Umpierre,  Casali,  Tetelbom,
Henn,  Ribeiro  och Schaan (2013,  s.  5)  jämförs  effekterna  av  konditionsträning  och
kombinationen  av  konditionsträning  och  styrketräning.  Under  träningssessionerna
upplevde patienterna i båda grupperna samma ansträngningsnivå. I mätningar före och
efter visade det sig att båda träningsformerna gav ökat blodtryck och hjärtfrekvens och
att  plasmaglukosnivåer  i  blodet  sjönk.  Direkt  efter  träningssessionen  minskade
plasmaglukosnivåerna  enligt  mätningar  och  efter  fyra  timmar  hade  de  återgått  till
patienternas utgångsnivåer (Figueira et al. 2013, s. 6). Kombinationsträningen gav dock
ett bättre resultat i hyperglykemiskmätning som bestod under 24 timmar efter träningen.
En effekt av kombinationsträning är att  risken för hyperglykemi minskar,  vilket inte
sågs  vid  enbart  konditionsträning  (Figueira  et  al.  2013,  s.  5).  Vidare  beskriver
författarna att det är kombinerad träning som ger störst effekt på HbA1c och bör därför
rekommenderas i första hand till patienter med diabetes typ 2. Enligt  Balducci et al.
(2009, ss. 30–31) minskar kombinerad träning risken för hjärt- och kärlsjukdomar och
är effektiv för att minska i vikt.

En  direkt  effekt  av  träning  är  att  cellerna  blir  mer  insulinkänsliga  på  grund  av
muskelkontraktioner  och  en  ökad  mängd  av  transportörproteinet  GLUT4  i
muskelcellerna (Figueira et al. 2013, s. 6).  Vidare hävdar författarna att detta leder till
ett ökat glukosupptag i cellerna och att denna effekt kan vara upp till 72 timmar.  Bäst
resultat ges om individen följer rekommendationerna att träna minst 150 minuter/vecka
i  kombination  med  rekommenderad  kost  (Balducci  et  al.  2009,  s.  30;  Balducci,
Sacchetti., Haxhi, Orlando, D'Errico, Fallucca, Menini & Pugliese 2014, s. 22).
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Träningsintensiteten  och träningsvolymens påverkan på kroppen. Det  råder  delade
meningar  i  forskningsvärlden  om  huruvida  träningsintensitet  och  träningsvolym
påverkar  de fysiologiska effekterna hos en individ med diabetes  typ  2.  Dock är det
allmänt accepterat att fysisk aktivitet påverkar HBA1C positivt och att måttlig intensiv
träning  bidrar  till  en  sänkning  av  plasmaglukosnivåerna  i  blodet  (Terada,  Friesen,
Chahal,  Bell,  McCargar & Boulé 2013, s. 1).  Vidare menar  författarna att  det  finns
forskare som hävdar att det är träningsvolymen, oberoende av intensiteten i träningen,
som påverkar minskningen av plasmaglukosnivåerna. Medan andra forskare anser att
det är oklart vad olika träningsformer har för effekter när det kommer till intensitet och
volym (Terada et al. 2013, s. 2). I en randomiserad kontrollstudie (n=606) studie gjord
av Nicolucci, Balducci, Cardelli, Cavallo, Fallucca, Bazuro, Simonelli, Iacobini, Zanuso
och Pugliese  (2011,  s.  586)  stärker  dock forskarna  att  små  volymer  av  träning ger
positiva  effekter  på  den  mentala  hälsan,  samtidigt  som  patienten  behöver  öka  sin
träningsvolym till  måttlig för att  nå fysiologiska effekter.  Träningsvolymen påverkar
både fysiska och psykiska hälsorelaterade faktorer som förbättrar individens livskvalitet
(Nicolucci et al. 2011, s. 579). 

Terada  et  al.  (2013,  s.  4)  menar  att  det  finns  andra  faktorer  som  påverkar
plasmaglukosen vid fysisk aktivitet. Födointaget, eventuell medicinering och halten av
aktuell  plasmaglukos  före  träning  kan  avgöra  hur  träningssessionen  minskar
plasmaglukos efter träningen. Hos de flesta individer sker födointaget och medicinering
vid regelbundna tider under dygnet medan träning utförs under olika tillfällen på dagen.
Därför kan dessa faktorer ha stor betydelse vid förändringar i glukoskoncentrationen
både före och efter ett träningspass (Terada et al. 2013, s. 2). 

Handledd träning och träning utan handledning. För att fysisk aktivitet skall vara en
lyckad insats för patienter med diabetes typ 2 krävs det rådgivning och handledning
ifrån utbildad personal. Patienterna bör få personliga träningsprogram som är utformade
efter deras behov och förmåga. Det ökar motivationen hos patienter i jämförelse med de
patienter som enbart får rådgivning om fysisk aktivitet (Balducci et al. 2014, s. 22). Vid
handledd träning har det visat sig att patienter presterar bättre resultat i jämförelse med
patienter som utövar träning utan handledning. I studien av Nicolucci et al. (2011, s.
579) får en träningsgrupp, där gruppmedlemmarna har diabetes typ 2, rådgivning och
undervisning i träningslära av utbildad och kvalificerad personal inom ämnet. Utöver att
patienterna  får  lära  sig  om  olika  träningsmetoder  får  de  information  om  hur  puls,
blodtryck och plasmaglukos påverkas av fysisk aktivitet.  Alla i träningsgruppen fick
möjlighet  till  att  mäta,  tolka  och  hantera  dessa  variabler  under  träningssessionerna
(Nicolucci  et  al.  2011, s.  586).  Olika hälsofördelar,  så som sänkt HbA1c,  blodtryck,
blodfetter och minskat midjemått,  ökade markant hos patienter med handledd träning
(Nicolucci  et  al.  2011, s.  582).  Hos en del av de tablettbehandlade patienterna  blev
ytterligare en hälsofördel att de fick minska doseringen av sitt aktuella läkemedel. En
anledning till att träningsgruppen fått ett ökat positivt resultat är att patienterna har känt
sig mer säkra och mer bekväma under sina träningssessioner på grund av den handledda
träningen (Nicolucci et al. 2011, s. 586). 

Under de tolv månaderna som studien pågick hade varje patient ett uppföljningsbesök
var  tredje  månad,  där  de  informerades  om  sina  förbättringar  i  kliniska  mätningar.
Kombinationen av återkoppling och kontakten med både sjukvårdspersonal och andra
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studiedeltagare  tros  har  gynnat  patientens  mentala  hälsa  och  bidragit  till  ökad
livskvalitet  (Nicolucci  et  al.  2011, s.  586).  Patienter  som enbart  fick rådgivning om
träningslära påvisade sämre resultat i jämförelse med de patienter som blev handledda.
Detta trots att de genomfört sina tolv månader med träning. En förklaring till det är att
patienterna upplevde att de varken kände sig trygga eller självsäkra när de utförde fysisk
aktivitet på grund av för lite kunskap och vägledning. En annan förklaring kan vara att
en del patienter utan handledd träning blev besvikna över att de inte hamnade i den
handledda gruppen. Detta kan ha påverkat dem negativt och följaktligen påverkat deras
resultat  (Nicolucci  et  al.  2011, s.  587).  I  studien framgick även att  en del  av dessa
patienter  ansåg att  träning tog för  mycket  plats  i  vardagen och kom emellan  andra
viktiga aktiviteter i patientens liv.

När patienter erhåller handledd träning och får återkoppling på sina framsteg kan det
resultera i  att  de blir  motiverade till  att  följsamt utöva de nya rekommendationerna.
Nicolucci et al. (2011, s. 583) hävdar att handledningen blir en stöttepelare i patientens
nya  livssituation  och  en  stor  hjälp  i  kampen  i  att  underhålla  de  nya
livsstilsförändringarna.  Dock påpekar  författarna  att  patienter  som har  fått  handledd
träning under en längre tid,  som har nått  stora framgångar,  ändå kan återgå till  sina
gamla  livsstilar.  Detta  kan innebära  att  dessa patienter  byter  en  aktiv  och hälsosam
vardag  till  en  mer  stillasittande  tillvaro  vilket  leder  till  att  patienter  kan  återfå  sin
ursprungliga kroppsvikt och alla  hälsofördelar som fysisk aktivitet  har medförde går
förlorade (Nicolucci et al. 2011, s. 583).

FÖREBYGGANDE VÅRD

Inom hälso- och sjukvården skall  vårdpersonal arbeta i förebyggande syfte och med
hälsobefrämjande vård. Sjuksköterskan skall  ha adekvat  kunskap om farmakologiska
behandlingar och alternativa behandlingsformer för att främja patientens hälsa.

Kan  fysisk  aktivitet  och  hälsosam  kost  vara  lika  effektiv  som  tablettbehandling?

Livsstilsförändringar  kan vara minst  lika effektiva  som läkemedelsbehandling.  Dock
måste de nya förändringarna efterföljas för att det skall kunna nyttjas som en livslång
behandling  (Balducci, Zanuso, Fernando, Fallucca, Fallucca & Pugliese 2009, s. 30).
Träningens effekt på glukoskoncentrationerna kan påverkas positivt vid födointag om
den intas två timmar innan träningssessionen. Vid kombinationen av Sitagliptin, mer
känd  som Januvia,  eller  Sulfonyluera förbättrade  resultaten.  Vid  användning  av
Metformin  i  kombination  med  träning  sågs  dock  inte  samma  sänkningar  i
glukoskoncentrationen jämfört med Januvia och Sulfonyluera (Terada et al. 2013, s.
5). Figueira  et  al.  (2013,  s.  6)  menar  att  när  konditionsträning  och  styrketräning
kombineras med Metformin sänks plasmaglukosvärdena och håller sig sänka under en
kort  tid.  Men  enligt  Tereda  et  al.  (2013,  s.  4)  finns  det  inga  signifikanta
interaktionseffekter mellan fysisk aktivitet, kost och läkemedel.

Att motverka senkomplikationer. Vid fysisk aktivitet  och träning fann  Terada et  al.
(2013, s. 1) att  patienter med diabetes typ 2 kan förebygga hyperglykemi genom att
underhålla  sin  plasmaglukos.  Vidare  hävdar  författarna  att  en  minskning  av
hyperglykemi även minskar riskfaktorn för senkomplikationer. 
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ATT BRYTA GAMLA VANOR

Att bryta gamla levnadsvanor är en nödvändighet hos patienter med diabetes typ 2. Det
innebär att göra stora livsstilsförändringar för att få en välfungerande behandling. Dessa
livsstilsförändringar kan upplevas som en möjlighet till att leva mer hälsosamt men kan
ibland vara utmanande för en del patienter att utföra.

En inre kamp att  hantera vardagslivet. För patienter  med diagnosen diabetes typ 2
krävs livsstilsförändringar vilket innebär att patienten måste bryta tidigare levnadsvanor.
Detta  kan upplevas som påfrestande och svårt  framförallt  när patientens  vänner  och
närstående lever kvar i tidigare levnadsvanor. Carolan, Holman och Ferraris (2014, s.
1016) belyser också i sin kvalitativa studie (n=22) hur deltagarna i studien upplever sin
diabetes  som  tidskrävande  då  sjukdomen  tar  mycket  plats  i  deras  vardagliga  liv.
Deltagarna i studien beskriver sina upplevelser av den emotionella, fysiska och sociala
utmaningen  som sjukdomen  medfört.  Detta  upplevs  som en  kamp  i  vardagen  med
svårigheter  att  hantera  sjukdomen  samt  påverkan  av  sjukdomen  för
familjemedlemmarna.  Deltagarna hamnar i ett dilemma där de får göra prioriteringar
mellan att antingen spendera tid med sina familjemedlemmar eller hantera skötseln av
sin sjukdom med bland annat glukoskontroller, fysisk aktivitet, sköta sin nya kost och
gå på läkarbesök. Dessa extra krav medför minskad tid att ägna med sina barn, barnbarn
eller makar.

Kampen i vardagslivet kan också visa sig i form av dåliga ekonomiska förutsättningar
som  kan  medföra  svårigheter  att  fatta  hälsosamma  beslut  då  hälsosam  kost  kostar
betydligt mer än osund kost. Det leder till en ökad belastning på en redan ansträngd
ekonomi som därmed bidrar till  sämre förutsättningar  för att  hantera de nödvändiga
livsstilsförändringarna som krävs för att hålla sjukdomen i schack. Patienterna upplever
en  ständig  kamp  med  att  hantera  sin  sjukdom  och  samtidigt  hantera  de  dagliga
utmaningar som uppstår avseende deras svåra ekonomiska situation (Pilkington, Daiski,
Bryant, Dinca-Panaitescu, Dinca-Panaitescu & Raphael 2010, s. 122).

Ständig kamp med kosten. Diabetes typ 2 kan medföra svåra utmaningar i vardagslivet
för individen med denna diagnos. Kosten blir en ständig kamp och skapar en känsla av
förlorad  kontroll  då  individen  inte  längre  kan  laga  och  äta  som den  vill.  Malpass,
Andrews och Turner (2009, s. 260) och Graffigna, Barello, Liberi och Bosio (2014, s. 6)
belyser i sina artiklar patienternas svårigheter att hålla sig till sin nya diet, framförallt i
det sociala umgänget. Patienterna upplevde att det blev svårare att passa in och att de
alltid behövde tänka på vad de kan eller inte kan äta. Detta ledde till att patienterna fick
en känsla att vilja leva kvar och hålla sig fast vid gamla vanor. 

Deltagarna i studien som Carolan et al. (2014, s. 1016) utfört beskriver svårigheter att
anpassa den tid som krävs för att förbereda och laga mat som var lämpliga för deras
kostbehov. Ett behov av att engagera sig i ett måltidsschema, att ha mat som tillagas i
förväg,  ändra  mängden  och  typen  av  mat  upplevdes  som  utmanande.  Några  av
deltagarna klagade över en förlust av njutning av mat och led av känslor av begär och
förlorad  kontroll.  De  kände  sig  fängslade  med  de  sociala  begränsningar  och  andra
restriktioner som sjukdomen medförde.
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Kamp  mot  plasmaglukosen. Enligt  Holmström  och  Rosenqvist  (2005,  s.  150)  har
många  patienter  med  diabetes  typ  2  svårigheter  att  förstå  förhållandet  mellan
plasmaglukosnivåer,  födointag  och  fysisk  aktivitet.  Det  medför  missförstånd  av
sammansättningen av hur en måltid kan påverka glukosvärden i blodet. Holmström och
Rosenqvist  (2005,  s.  151)  beskriver  vidare  att  missuppfattningen  som uppstår  beror
vanligast  på  att  patienterna  inte  har  kunskap  om  hur  fysisk  aktivitet  och  kost  kan
påverkar  deras  plasmaglukosnivåer.  Bristen  på  kommunikation  och  olikheter  i
information om diet som patienterna får från hälso- och sjukvårdspersonal kan också
skapa oro hos patienten.

Kampen med att  följa restriktioner  ökade suget för ohälsosam kost som inte gynnar
plasmaglukosnivåerna.  I  författarna  Holmström  och  Rosenqvists  (2005,  s.  151)
kvalitativa studie uppgav patienten hur denne var medveten om behovet av att ändra
sina livsstilvanor för att gå ner i vikt och förbättra sin höga plasmaglukosvärden. Men
patienten  valde  att  inte  ändra  sitt  ohälsosamma  kostintag  på  grund  av  rädslan  att
utveckla  hypoglykemi  (lågt  plasmaglukosvärde).  Rädslan  för  hypoglykemi  och  dess
komplikationer skapade en kamp mellan en stabil glukosnivå i blodet och en hälsosam
vikt.

BEHOV AV KUNSKAP OM DIABETES TYP 2

Kunskap om diabetes typ 2 är en av de viktigaste faktorerna för att patienten skall öka
sin möjlighet till en god behandling. Kunskap skapar förutsättningar för patienten att
hantera och leva med sin sjukdom samt ökar patienten förståelse. Det kan bidra till att
patientens vilja att ta ansvar och påverka sin egen behandling ökar, vilket därmed skapar
delaktighet för patienten i sin behandlingsprocess.

Behov av information och delaktighet. Att få bättre kunskap om sin sjukdom är en av
de viktigaste faktorerna vid hantering av en sjukdomsdiagnos, framförallt vid diabetes
typ 2. Det skapar möjligheter för patienten att förstå sin sjukdom, att lära sig leva med
sjukdomen och att göra den till en del av sig själv. När patienter får denna kunskap kan
de  få  möjlighet  till  en  ökad  förståelse  om hur  de  skall  agera  för  att  förbättra  sina
plasmaglukosvärden och hålla sjukdomen under kontroll. Det kan bidra till att patienten
tar ansvar för egenvård vilket ökar patientens delaktighet. Information och undervisning
om sjukdomen är en nödvändighet för patienter med diabetes typ 2.  Det är viktigt för
dem att  veta och förstå sig på sjukdomen och dess innebörd,  liksom sina egna mål,
värderingar och känslor (Holmström & Rosenqvist 2005, ss. 150–152). Malpass et al.
(2009, ss. 260–262) berättar att vårdaren bör ge information om de positiva effekterna
av att kombinera fysisk aktivitet och hälsosam kost. Det kan uppmuntra patienten att
använda  fysisk  aktivitet  för  att  upprätthålla  sin  kostförändring.  Vidare  skriver
författarna  att  när  patienterna  upplever  svårigheter  att  upprätthålla  båda
livsstilsförändringarna bör patienterna uppmanas att börja utföra fysisk aktivitet i första
hand  eftersom  denna  livsstilsförändring  genererar  en  känsla  av  välbefinnande  och
motivation till egenvård.

Flera av patienterna i Holmström och Rosenqvists studie (2005, s. 150) fick information
om att kontrollera sina plasmaglukosvärden i hemmet med en p-glukosapparat i lärande
syfte.  Patienterna  skall  kunna  kontrollera  sina  plasmaglukosvärden  före  och  efter
måltider för att veta hur olika livsmedel kan ge olika värden. Därmed kan patienterna få

11



bättre kontroll över sin sjukdom samt få ökad delaktighet i sitt vårdande, vilket var en
möjlighet som få kände till. Många hade svårigheter att förstå anledningen till varför de
skulle utföra denna rutin och vilka fördelarna var. De upplevde inte rutinen som ett
lärande  instrument  eller  som  fördelaktigt  för  att  ta  hand  om  sin  sjukdom  och
behandling. Flera av patienterna uppgav att de inte vågade ändra sina insulindoser när
de fick höga eller låga värden. De trodde att de inte fick ändra doserna utan att det bara
är sjuksköterskan som skall justera och bestämma hur mycket insulin de skall ta. De
trodde  att  de  skulle  ändra  på  sina  kostvanor  och  istället  reglerade  plasmaglukosen
genom  att  äta  mer  eller  mindre  än  vanligt,  särskilt  när  plasmaglukosen  var  lågt.
(Holmström och Rosenqvist 2005, s.150).

DISKUSSION
I examensarbetets resultat belyser författarna att det är viktigt att sjuksköterskan kan
erbjuda adekvat kunskap om egenvård för att patienten skall kunna uppleva hälsa i sin
ohälsa och förbättra sin livskvalité. Fysisk aktivitet och hälsosam kost är ett första steg i
de livsförändringar som patienter med diabetes typ 2 bör förändra i sin sjukdomskamp. I
diskussionen styrker  författarna  resultatet  och belyser  att  sjuksköterskan skall  arbeta
med hälsobefrämjande vård och främja hållbar utveckling.

METODDISKUSSION

Författarna valde att göra en litteraturstudie för att beskriva effekterna av fysisk aktivitet
och hälsosam kost hos en individ med diabetes typ 2. Grundtanken med studien var att
få en ökad förståelse inom ämnet och att belysa sjuksköterskans ansvar och behov av
kunskap  för  att  kunna  informera  och  undervisa  patienter  med  diabetes  typ  2  inom
egenvård.  Syftet med en kvalitativ studie är att öka förståelsen för patienten och dennes
livssituation  och  slutresultatet  skall  vara  en  vägledning  i  olika  vårdsituationer  för
praktiskt handlande (Friberg 2006, s. 87).

Det  finns  mycket  forskning inom det  valda  ämnet  varför  författarna  begränsade sin
sökprocess  till  en  databas.  Databasen  som användes  var  Cinahl  som är  baserad  på
medicin  och vårdvetenskap.  Vi ansåg att  det  fanns  tillräckligt  och relevant  material
inom det aktuella ämnet när vi sökte artiklarna i Cinahl och bestämde oss därför att
enbart  söka  i  den  databasen.   För  att  ytterligare  begränsa  datainsamling  använde
författarna de mest relevanta sökorden  Diabetes mellitus typ 2,  self-care,  experience,
physical activity, diet, self-management och effects. Sökresultatet bestod av en mångfald
vetenskapliga artiklar. För att kunna avgränsa sökningen ytterligare valde författarna att
exkludera artiklarna som var publicerade tidigare än 2004 och sökte endast efter artiklar
på engelska och svenska.

Ämnet  som  examensarbetet  grundar  sig  på  var  alltså  välstuderat  och  för  att
examensarbetet  inte  skulle  bli  för  stort  begränsades  urvalet  till  åtta  artiklar.
Examensarbetet  bygger  på  Axelssons (2012,  ss.  212–214) litteraturstudiemodell.  All
datainsamling har granskats med kritiska ögon och blivit ifrågasatt ifall den är relevant
för att svara an på syftet. För att besvara frågan om hur trovärdigt ett resultat i en artikel
är används olika begrepp inom den kvalitativa respektive kvantitativa traditionen. Den
kvalitativa  traditionen använder  begreppet  tillförlitlighet eller  giltighet  och ett  av de
motsvarande  begreppen  inom  den  kvantitativa  traditionen  är  validitet (Lundman  &
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Hällgren-Graneheim 2012, s. 197). Vidare skriver dessa författare att det är giltigheten i
en kvalitativ artikel som bestämmer hur sannolika resultaten är. För att ett resultat skall
anses vara giltigt  måste det belysa de karaktäristiska som resultatet  hade i avsikt att
beskriva. En annan viktig faktor som påverkar en artikels giltighet och validitet är vilket
urval som gjorts. I en kvantitativ  studie skall  urvalet  vara brett  och deltagarna skall
representera en population medan urval i en kvalitativ studie är riktat och baseras på att
deltagarna har kunskap och därmed upplevelser av det aktuella ämnet. Urval och metod
i en artikel  skall  beskrivas noggrant.  De valda artiklarna har välbeskrivna urval och
metoder  som stärker  trovärdigheten.  Ett  trovärdigt  resultat  bör  kunna  överföras  till
andra situationer och ses i andra kontexter (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s.
198). I de artiklar som använts i examensarbetet har vi granskat trovärdigheten enligt
Lundman  och  Hällgren-Graneheim  (2012,  ss.  197-198)  synsätt  och  anser  att  de  är
trovärdiga och att de belyser de karaktäristiska i resultatet som var avsett. 

Under arbetsprocessen bearbetades det insamlade materialet ner till mindre delar för att
skapa  en  ny  helhet.  Därefter  bildades  olika  huvudteman  och  subteman  som  enligt
Axelssons (2012, ss. 212) skapar en meningsfull grundstruktur för resultatet. Författarna
har analyserat det utvalda materialet med ett öppet sinne och med objektiva ögon för att
undvika att göra egna tolkningar av artiklarnas innehåll. Allt material som har använts i
examensarbetet har blivit etiskt granskade och inga etiska dilemman har påträffats.

I resultatet har publicerade vetenskapliga artiklar ifrån Australien, Brasilien, England,
Italien,  Kanada,  Sverige  och  USA  använts.  Alla  artiklar  är  skrivna  på  engelska.
Fördelen med att artiklarna är skrivna på engelska är att språket är ett universellt språk
och  artiklarna  kan  få  en  större  spridning.  Nackdelen  är  att  vid  en  översättning  av
originalspråket kan språkbarriärer utgöra ett problem. En översättning kan ske i flera
steg  vilket  kan  leda  till  att  den  ursprungliga  textens  innebörd  kan  förändras  och
misstolkas. När författarna har samlat in data och gjort en dataanalys har de tagit hänsyn
till detta.

Författarna valde att använda sig av internationella artiklar i resultatet som beskriver ett
allmänt  perspektiv på studiens problemformulering och syfte.  Det vore intressant att
undersöka  globala  skillnader  i  forskningsfrågan  om effekter  av  fysisk  aktivitet  och
hälsosam kost hos diabetes typ 2-patienter i en framtida studie. De utvalda artiklarna
belyser  hur  fysisk  aktivitet  och  hälsosam  kost  med  diagnosen  påverkar  individen
generellt. Det hade också varit intressant att undersöka om män och kvinnor påverkas
olika och hur ålder  och psykosociala  faktorer  påverkar  resultaten.  Det  finns  mycket
forskning kring den fysiska förändringen som krävs för att hålla sjukdomen diabetes typ
2 under kontroll såsom fysisk aktivitet och kosthållning.  För folkhälsan i Sverige men
även  för  den  globala  folkhälsan  är  det  dock  viktigt  att  forskningen  också  har  ett
övergripande perspektiv när det gäller diabetes typ 2. Men forskning om den psykiska
förändringen som sjukdomen kan medföra är däremot bristfällig.  För att forskningen
skall bidra till en hållbar utveckling krävs mer forskning som skapar djupare kunskap
inom ämnet.  Det krävs även att forskningen och kunskapen når ut till vårdpersonal för
att de skall kunna informera och undervisa patienter med diabetes typ 2 på ett adekvat
och tillfredställande sätt.
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RESULTATDISKUSSION

I resultatet framkommer hur fysisk aktivitet och förändrade kostvanor påverkar patienter
med diabetes typ 2 och deras livssituation. Resultatet bygger på fyra huvudteman med
subteman.  Diskussionen  kommer  att  belysa  fysiologiska  förändringar  vid  fysisk
aktivitet och kampen som livsförändringar medför. Författarna har valt att lyfta fram
vikten av den information och undervisning som sjuksköterskan ansvarar för i sitt möte
med diabetes typ 2-patienter. Enligt socialstyrelsen (2005, s. 11) är det sjuksköterskans
ansvar att informera och undervisa patienten i sin sjukdom men också att vägleda och
stödja  patienten  i  sin  hälsoprocess.  Detta  kan  bidra  till  att  patienten  får  en  ökad
förutsättning till delaktighet i sin egenvård som i sin tur kan medföra en ökad förståelse
och  ökad  möjlighet  att  hantera  sin  sjukdom.  Det  är  viktigt  att  patienten  får
individanpassad kunskap om egenvård och livsstilsförändringar så att patienten enkelt
kan integrera dessa förändringar i sitt vardagliga liv (Graffiga et al. 2014, s. 4; Dahlberg
och Segesten 2010, s. 181).

Fysisk aktivitet främjar hälsa hos patienter med diabetes typ 2. Effekterna av träning
innebär  många  fysiologiska  förändringar  och  påverkar  även  den  mentala  hälsan.
Hälsoeffekter  belyses  så  som sänkt  HbA1c,  sänkta  plasmaglukoskoncentrationer  och
förbättrade  värden på blodfetter  (Balducci  et  al.  2009,  s.  30).  Författarna  Östenson,
Båvenholm och Efendic (2004, s. 4012) belyser också effekter av fysisk aktivitet vid
diabetes typ 2. Muskelcellerna blir mer insulinkänsliga vid långvarig och regelbunden
träning. Det krävs en timmes måttlig till intensiv träning 3-7 gånger i veckan för att
effekterna skall  bli uttalade efter sex till  tolv veckor. En annan faktor som påverkas
positivt är glukostoleransen som förbättrades efter en träningssession och varar upp till
sjutton timmar (Östenson, Båvenholm & Efendic 2004, s. 4012).

Det  krävs  regelbunden  träning  för  att  långsiktigt  kunna  förbättra  kontrollen  över
plasmaglukosen i blodet. Författarna Nagi och Gallen (2010, ss. 159-160) skriver att
kostbehandling  och  tablettbehandling  kan  ge  likvärdiga  effekter  på
plasmaglukoskoncentrationen. I jämförelse med patienter som behandlas med insulin är
påverkan  av  fysisk  aktivitet,  kostbehandling  och  tablettbehandling  mer  omfattande.
Forskningsresultat  indikerar  därför  att  det  bästa  tillfället  att  motivera  patienter  med
diabetes  typ  2  till  fysisk  aktivitet  och  livsstilsförändringar  är  när  patienten  får
diagnosen.  Det  är  då  patienten  har  störst  motivation  till  beteendeförändringar  och
behovet av information och undervisning är som störst (Nagi & Gallen 2010, ss. 159-
160). 

Resultatet  belyser  vikten  av  handledd  träning  och  påvisar  att  rådgivning  och
handledning ifrån utbildad personal krävs för lyckade insatser. Patienter som har fått
individuell  handledning  presterar  bättre  i  jämförelse  med  patienter  som  enbart  fått
rådgivning om träning (Balducci et al. 2014, s. 22; Nicolucci et al. 2011, s. 579). För att
patienten skall kunna uppleva hälsa och välbefinnande i sin ohälsa finns ett behov och
en vilja att få kunskap om den nya livssituationen. Matthews, Peden och Rowles (2009,
s. 35) menar att om en patient skall kunna ha en välfungerande behandling vid diabetes
typ 2 krävs i första hand kunskap om sjukdomen men också livsstilsförändringar som
kan  leda  till  bättre  levnadsvanor.  Det  är  av  högsta  vikt  att  sjuksköterskan  främjar
lärandet hos patienter (Dahlberg & Segesten 2010, s. 240). Enligt Balducci et al. (2014,
s.  22)  bör  patienter  vid  handledd  träning  få  ett  individuellt  träningsprogram  som
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utformats efter individens behov och förmåga. Det styrker vikten av att ge varje patient
specifik omvårdnad och att sjuksköterskan skall se patienten utifrån sitt sammanhang
för  att  kunna se patientens  behov och resurser.  Wiklund (2003,  s.  88)  beskriver  att
patientens egna resurser kan vara en tillgång till att uppleva hälsa och välbefinnande i
sin ohälsa. Resurserna kan därmed hjälpa patienten att på så sätt minska lidandet i den
nya livssituationen. Författarna till det aktuella examensarbetet anser att vid deltagande
av fysisk aktivitet är patienten sin egen resurs. Patienten hjälper sig själv till att påverka
fysiologiska  förändringar  som  innebär  positiva  hälsoeffekter.  En  annan  resurs  är
patientens familj och vänner. Detta stärks av författarna Handley, Pullon och Gifford
(2010, s. 12) som menar att patienter kan uppleva en känsla av välbefinnande när de
känner stöd från sina familjemedlemmar, vänner och ibland även från spirituell tro för
att hantera sin sjukdom.

I dagens samhälle är det av stor vikt att leva ett hälsosamt liv som innefattar bland annat
fysisk aktivitet  och hälsosam kost. Ett  ideal som kan medföra positiva hälsoeffekter.
Patienter  kan  uppleva  detta  som  motiverande  och  en  möjlighet  att  själva  börja
genomföra  livsstilsförändringar  för  att  uppnå  en  god  hälsa.  Sjuksköterskan  bör
uppmärksamma dessa patienter för att öka motivationen och ge dem tillräcklig mängd
information  för  att  stärka  deras  vilja  till  förändring.  Malpass  et  al.  (2009,  s.  260)
beskriver hur vissa patienter upplevde motivationen som ett verktyg för att hantera sin
sjukdom. För andra individer kan detta ideal medföra negativa effekter, framförallt hos
individer med diabetes typ 2 som är i behov av att genomgå livsstilsförändringar för att
hålla sin sjukdom under kontroll.  Vårt samhälles ideal kan leda till att individen hela
tiden blir påmind om sina ohälsosamma levnadsvanor som har lett till utvecklingen av
sin diagnos. Detta kan skapa ett lidande och oro för individen samt ge en känsla av
misslyckande över att inte ha tillämpat dessa livsstilsförändringar tidigare. Diagnosen
diabetes  typ  2  kan  vara  skrämmande  för  patienten  då  en  ständig  oro  för
senkomplikationer förekommer.  Det stärks av Pilkington et al.  (2010, s. 122) där de
beskriver hur patientens välbefinnande kan rubbas på grund av den oro som uppstår om
de allvarliga följder som diabetes kan medföra och oron för framtiden.

Patienter med diabetes typ 2 kan uppleva en känsla av skuld och skam när de känner sig
misslyckade. Enligt Wiklund (2003, ss. 111–112) kan skuld och skamkänslor skapa ett
lidande där patientens värdighet blir kränkt. Det kan leda till att patienten drar sig undan
från det som orsakar dessa känslor och isolerar sig från sin omgivning, vilket kan leda
till oönskad ensamhet.

I resultatet framkom att diagnosen diabetes typ 2 innebär stora livsstilsförändringar som
kan vara oumbärliga  i  patientens  hälsoprocess  för att  få  en förbättrad  hälsa.  Många
patienter upplevde svårigheter att utföra dessa essentiella livsstilsförändringar. Här är
sjuksköterskans stödjande roll väsentligt för att kunna vägleda och stödja patienten i sin
livsvärld. Carolan et al. (2014, s. 1017) framhåller att när patienter med diabetes typ 2
får information från hälso– och sjukvårdspersonal som inte är hanterbar, det vill säga
information  som  patienten  inte  förstår  sig  på  kan  det  leda  till  en  känsla  av
överväldigande och förvirring istället för att vara stödjande och användbar information
som patienten kan utnyttja till sin fördel. Brist på kunskap kan skapa missuppfattningar
hos patienten vilket Holmström och Rosenqvist (2005, ss. 151–152) belyser i sin studie
som visar vikten av patientens kunskapsbehov och förståelse för sin sjukdom för att
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kunna hantera sin sjukdom. Enligt  Edwall,  Hellström, Öhrn och Danielson (2008, s.
775–776) kan patienten få en ökad självkänsla och självkontroll när denne lär sig att
hantera sin sjukdom. Det kan även ge patienten en känsla av delaktighet i sitt vårdande.
Vår uppfattning är att sjuksköterskan bör använda sig av patientens egna resurser och
genom empowerment lyfta fram och stärka patienten i sin hälsoprocess. Det kan skapa
en ökad förutsättning för patienten att  hantera sin sjukdom utan att  det skall  kännas
omöjlig att hantera. 

Sjuksköterskan skall arbeta med hälsobefrämjande vård och främja hållbar utveckling i
sitt  arbete.  Begreppet  hållbar utveckling myntades  för första gången i  en rapport  av
Förenta Nationerna 1988 och definieras ”att tillgodose dagens behov utan att försämra
framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina egna behov”. I samma rapport
understryks det att alla har en viktig roll och ett ansvar i arbetet för hållbar utveckling
och därmed också sjukvården. Hållbar utveckling delas in i tre huvuddimensioner: den
sociala, den ekonomiska och den ekologiska (Pellmer, Wramner & Wramner 2013, ss.
206-207). I tabellen i Pellmer, Wramner och Wramner (2013, s. 208) för de in ”en god
hälsa” under den sociala  dimensionen.  Det är av vikt att  sjuksköterskan skall  stödja
patienter i att uppleva hälsa i sin sjukdomssituation. 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete för en hållbar utveckling är viktigt för arbetet på
både  lokal  och  global  nivå.  Sjukvården  och  sjuksköterskan  skall  fokusera  på
förebyggande  vård  och  skall  arbeta  för  en  jämlik  och  god  hälsa  för  alla  (Pellmer,
Wramner  &  Wramner  2013,  ss.  30-31).  När  sjuksköterskan  förmedlar  kunskap  om
egenvård och stödjer patienter i sitt  lärande anser vi att  det kan minska vårdtrycket.
Vilket  i  sin  tur  skulle  kunna  minska  de  ekonomiska  kostnaderna  inom  hälso-  och
sjukvården.  Hållbar  utveckling  handlar  också  om  att  sjuksköterskan  tar  ansvar  i
miljöfrågor och har ett miljötänk i sin andvändning av olika material och resurser som
finns  inom sjukvården.  Ett  effektivt  och  välfungerande  miljötänk  påverkar  även  de
ekonomiska kostnaderna på ett positivt sätt.

Med examensarbetet hoppas författarna tillföra adekvat kunskap till sjukvårdspersonal
och patienter. En adekvat kunskap som kan förbättra levnadsvillkoren och skapa nya
värderingar hos denna patientgrupp. Enligt Östenson, Båvenholm och Efendic (2004, s.
4012) krävs det  insatser  i  samhället  för att  öka fysisk aktivitet  hos allmänheten.  På
samma sätt  krävs det insatser i  vården för att  öka fysisk aktivitet  hos patienter  som
riskerar att drabbas av diabetes typ 2 och patienter som redan är diagnostiserade med
sjukdomen.  Om samhället och vården vidtar dessa åtgärder skulle det kunna bespara
samhället  miljonbelopp/år,  främja  hälsa  och  öka  livskvaliteten  hos  befolkningen
(Östenson, Båvenholm & Efendic 2004, s. 4012).

Om  patienter  får  möjlighet  att  lära  sig  att  ansvara  för  sitt  eget  liv  och  sin
sjukdomssituation kan patienter  uppleva att  de gör något för sin egen hälsa och sitt
välbefinnande.  Författarna  hävdar  att  ansvarstagande  kan  leda  till  ett  förbättrat
självförtroende och välmående. Lyckas vårdpersonalen med att motivera patienter till
fysisk aktivitet och hälsosam kost är det mer än bara viktigt, det är ovärderligt. 
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SLUTSATSER
Diabetes typ 2 kan innebära stora livsstilsförändringar för patienten. För att patienten
skall uppleva hälsa och välbefinnande är egenvård en viktig del i behandlingsprocessen.
Fysisk  aktivitet  har  goda  hälsoeffekter  som  hjälper  patienten  att  reglera  sitt
plasmaglukos och minska risken för senkomplikationer. Fysisk aktiv kan också vara en
inspirationskälla till andra livsstilsförändringar så som kostförändringar. Det har stärkts
av aktuell forskning som författarna belyser i resultatet att all träning är bra träning.  I
mötet med en patient med diabetes typ 2 är det viktigt att vägleda och stödja denne i sin
livssituation. Sjuksköterskan har bidragande till hälsobefrämjande vård och en hållbar
vårdutveckling. Därför måste omvårdnaden grunda sig på god kommunikation, respekt
och delaktighet mellan patienten och vårdare. 
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Ferrari
Årtal
2014
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Australien
Titel
Experiences of 
diabetes self- 
management: A focus 
group study among 
Australians with type 
2 diabetes.
Tidskrift
Journal of Clinical 
Nursing

Syftet med studien är att 
undersöka erfarenheter hos
vuxna individer med 
diagnosen diabetes typ 2 
som befinner sig i en 
övervägande låg 
socioekonomisk miljö

Kvalitativ studiedesign. 
Deltagarna består av 22 
individer mellan 40 till 70 års 
ålder med diabetes typ 2 som 
erhåller vård på deras 
respektive vårdcentraler.  
Deltagarna intervjuades och 
intervjuerna spelades in, 
transkriberades och 
analyserades med hjälp av 
olika teman.

Resultaten i studien 
beskriver deltagarnas 
upplevelser av 
emotionella, fysiska 
och sociala utmaningar
som sjukdomen 
medfört.  Studien 
resultat visade 4 
huvudteman:
 (1) diabetes den tysta 
sjukdomen
(2) den personliga 
resan (3) svårigheter 
med att hantera 
sjukdomen 
(4) tillgång till resurser 
och service.
Resultat belyser också 
deltagarnas 
erfarenheter av 
sjukdomens påverkan 
på familjemedlemmar 
samt vikten av 
familjemedlemmars 
stöd och uppmuntran.
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Figueira, Umpierre, 
Casali, Tetelbom, 
Henn, Ribeiro & 
Schaan.
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Aerobic and 
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Glucose Variability in 
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Crossover 
Randomized Trial
Tidskrift
PloS One

Syftet med studien var 
utvärdera effekterna på 
plasmaglukosnivåerna vid 
konditionsträning och vid 
kombinationen av 
kondition och 
styrketräning.

Randomiserad kvantitativ 
studie. Data: statistical 
analysis. SEM or median and 
interquatile range (P25 – P75).
Glucose area under curve 
(AUG) value was calculated, 
CGMS.  Urval: 14 patienter 
med diabetes typ 2. Ålder 56 
+/- 2. Konditionsträningsgrupp
och en kombinationsgrupp.

I båda 
träningsgrupperna 
sänktes glukoshalten 
under några timmar 
efter träningspasset. 
Cellerna blev mer 
insulinkänsliga och 
man såg en ökning av 
GLUT-4 proteinet.
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oengagerade i sin 
egenvård och hur deras 
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och tidigare erfarenheter 
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tillfrågades att skriva ner i 
dagböcker sina erfarenheter av
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under en veckas tid. Urval: 29 
deltagare med okontrollerad 
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innehållsanalys av 
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Nio män och nio kvinnor 
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fick sedan se videofilmen och 
reflektera på vad som hände 
vid mötet. Videofilmen och 
transkribera reflektioner 
analyserades systematiskt. 

Resultatet 
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teman där det visar sig 
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missuppfattningar vid 
diabetes typ 2 och dess 
behandling hos dessa 
patienter.

Författare
Malpass, Andrews & 
Turner
Årtal
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Land
England 
Titel
Patients with Type 2 
Diabetes experiences 
of making multiple 
lifestyle changes: A 
qualitative study
Tidskrift
Patient Education and 
Counseling

Syftet med studien var att 
undersöka patienter med 
typ 2-diabetes med 
erfarenheter av diet kontra 
kost och fysisk aktivitet i 
syfte av att avgöra om 
patienterna upplevde ökad 
fysisk aktivitet som 
stödjande eller hämmande 
vid kostförändringar och 
vice versa, och om 
patienter upplevde flera 
livsstilsförändringar som 
utmanande eller gynnsamt.

Kvalitativ kontrollstudie-
design. Intervjuer sex och nio 
månader efter randomisering.  
30 deltagare, 30–80 år, som 
debuterade med diabetes typ 2 
de senaste sex månaderna.

Resultatet i studien 
belyser att information 
om kost och fysisk 
aktivitet tillsammans 
uppmuntrar patienter 
att använda fysisk 
aktivitet i ett strategiskt
sätt för att kontrollera 
sin sjukdom. De flesta 
av deltagarna i studien 
tycker att flera 
livsstilsförändringar 
har varit hjälpsamt. Om
båda förändringar 
uppnås kan det leda till
långsiktig viktnedgång 
och förbättrade 
glukosnivåer men 
också till mindre 
användning av 
tablettbehandling 
läkemedel eller insulin.

Författare
Nicolucci, Balducci,  
Cardelli,  Cavallo, 
Fallucca, Bazuro, 
Simonelli,  Iacobini, 
Zanuso & Pugliese.
Årtal
2012
Land
Italien
Titel
Relationship of 
exercise volume to 
improvements of 
quality of life with 
supervised exercise 
training in patients 
with type 2 diabetes in
a randomised 
controlled trial: the 
Italian Diabetes and 
Exercise Study (IDES
Tidskrift
Diabetologia

Syftet med studien var att 
påvisa förändring av 
livskvalitén i förhållande 
till mängden av fysisk 
aktivitet och träning vid 
diabetes typ 2.

Randomiserad kvantitativ 
kontrollstudie.
Data: Kondition och 
styrketräning (SF-36). Urval: 
660 deltagare. Handledning av
kondition och styrketräning 
(träningsgrupp) två gånger i 
veckor i förhållande till en 
grupp utan handledning 
(kontrollgrupp) under tolv 
månaders tid.

Tolv månader efter 
hade träningsgruppen 
markanta fysiologiska 
förbättringar såsom 
förbättrad HbA1c, 
sänkt blodtryck, sänkta 
blodfetter och minskat 
midjemått. Samt 
förbättrad livskvalité 
och mentalhälsa. 
Kontrollgruppen fick 
lite sämre resultat i sina
fysiologiska 
förbättringar än 
träningsgruppen men 
man såg ändå en ökad 
förbättrad livskvalité 
och mental hälsa.

Författare
Pilkington, Daiski & 
Dinca-Panaitesuc
Årtal
2010
Land
Canada
Titel
The experience of 

Syftet med studien är att 
öka förståelse för hur en 
låg inkomst kan påverka 
individer med diagnosen 
diabetes typ 2 egenvård.

En kvalitativ studiedesign. 
Semitstrukturerade intervjuer 
med 30 individer som har 
diabetes typ 2 men också låg 
inkomst. Intervjuerna utfördes 
på fyra vårdcentraler i Kanada,
Toronto.

Det framkom ett 
huvudtema och tre 
subteman i resultatet. 
Studiens resultat 
belyser kampen som 
deltagarna möter för att
kunna hantera sin 
sjukdom utifrån deras 
ekonomiska 
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Författare
Terada, Friesen, 
Chahal, Bell, 
McCargar & Boulé.
Årtal
2013
Land
Canada
Titel
Exploring the 
Variability in Acute 
Glycemic Responses 
to Exercise in Type 2 
Diabetes.
Tidskrift
Journal of Diabetes 
Research

Syftet med studien var att 
undersöka de olika 
faktorer som är associerad 
med hur p-glukosen 
förändras vid träning hos 
patienter med diagnosen 
diabetes typ 2.

Randomiserad kvantitativ 
kontrollstudie.
Data: En grupp med hög 
intensitet träning och en grupp 
med måttlig intensitet träning. 
Fem dagar i veckan under tolv 
veckor. 30 till 60 
minuter/träningstillfälle.
Urval: 15 deltagare med 
diabetes typ 2, mellan 55–75 
års ålder. Icke rökare och 
stillasittande.

Resultatet i studien 
visar att 
plasmaglukoshalten 
varierar efter motion. 
P-glukosvärdet har 
betydelse för hur 
mycket värdet kommer
att sänkas efter ett 
träningspass. 
Träningsintensiteten 
kan påverka p-
glukosen men 
träningstiden har 
däremot ingen bevisad 
påverkan på resultatet.

24


	INLEDNING
	Diabetes Mellitus typ 2
	Fysisk aktivitet och hälsosam kost

	PROBLEMFORMULERING
	SYFTE
	Dataanalys
	REFERENSER

