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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en vanlig folksjukdom som innebär en stor börda för 

patienter. Kostförändringar har visats kunna förbättra patienters situation, men följsamheten av 

kostråd brister dock ofta och det tillhör sjuksköterskans roll att främja och stödja en effektiv 

egenvård bland patienter med diabetes. 

Syfte: Syftet av denna litteraturstudie är att undersöka utifrån patienters perspektiv vad som 

påverkar till en ökad samt minskad följsamhet av kostråd vid diabetes typ 2. 

Metod: Litteraturöversikten är baserad på 19 artiklar av både kvantitativa och kvalitativa ansats 

som valts ut från databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. De valda artiklarna vetenskaplig 

kvalitet granskades med checklistor för kvasi-experimentella eller kvalitativa studier. De 

inkluderade artiklarnas resultat analyserades av båda författarna för att hitta faktorer som 

påverkar följsamhet av kostråd. Relevant data sorterades i teman beroende på likheter och 

skillnader. 

Resultat: Totalt identifierades sex teman som beskriver vad som kan ha betydelse för 

följsamheten till kostråd: (1) förhållningssätt till förändring, (2) sociala aspekter, (3) mental hälsa, 

(4) kultur, (5) kunskapsbrist och (6) socioekonomisk situation.  

Slutsats: Sjukdomsinsikt, self-efficacy och socialt stöd är väsentliga aspekter att beakta när 

sjuksköterskor vårdar patienter med diabetes, för att främja deras följsamhet till kostråd. 

Stödjande insatser borde bygga på individens egen förmåga att ändra sin kost genom att inkludera 

tidig och anpassad information, delaktighet av närstående samt empati gällande personens 

socioekonomiska, kulturella och psykiska förhållande. 

 

Nyckelord: Typ 2-diabetes, egenvård, patientföljsamhet, kostterapi 

                   Diabetes Mellitus, Type 2, self-care, patient compliance, diet therapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Background: Prevalence of type 2 diabetes mellitus increases worldwide and represents a major 

disease burden. Effective self-care, including diet changes, has been shown to prevent 

complications and improve quality of life. However, adherence to diet therapy is often 

insufficient and it belongs to the nurse’s role to promote and support adequate self-care. 

Aim: The purpose of this study is to examine, from patients perspectives, what increases and 

decreases compliance to dietary advice for diabetes type 2.  

Method: The literature review is based on 19 articles of both quantitative and qualitative 

approaches, selected from the databases PubMed, CINAHL and PsycINFO. The scientific quality 

of the selected articles was assessed with checklists for quasi-experimental or qualitative studies. 

Both authors analyzed the results of the included articles, to identify factors that influence 

adherence to dietary advice. Relevant data were sorted into themes depending on similarities and 

differences. 

Results: Six themes were identified: (1) attitude to change, (2) social relations, (3) mental health, 

(4) culture, (5) lack of knowledge and (6) socio-economic condition.  

Conclusion: Disease insight, self-efficacy and social support are essential aspects to consider 

when nurses care for patients with diabetes, to promote their adherence to dietary advice. 

Supporting interventions should strengthen the individual's own capability to change their diet, by 

including early and tailored information, participation of family members and empathy regarding 

the person's socio-economic, cultural as well as their psychological condition. 

 

Keywords: Diabetes Mellitus, Type 2, self-care, patient compliance, diet therapy
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DEFINITION AV NYCKELBEGREPP 

Begrepp Definition 

Diabetes fatalism En komplex psykologisk inställning som kännetecknas av uppfattningar om 

förtvivlan, hopplöshet, meningslöshet och maktlöshet inför sjukdomen (Egede & 

Ellis, 2010). 

Diabetes Mellitus 

typ 2 

Metabol sjukdom som karakteriseras av kronisk hyperglykemi orsakad av en 

otillräcklig insulinproduktion och en ökad insulinresistens (Lindholm, 2009). 

Egenvård Hälso- och sjukvårdsåtgärder som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt 

att en patient själv kan ansvara för (Socialstyrelsen, 2012). 

Emotionell coping Medvetna eller omedvetna strategier att hantera stressreaktioner och känslomässigt 

krävande situationer. Individen försöker hantera sina obehagligt känslomässiga 

reaktioner genom till exempel att förstärka, avleda eller bearbeta olika tankar 

(Lazarus & Folkman, 1984). 

Empowerment 

[Egenmakt] 

Hälsofrämjande process där vårdaren stödjer en individ till att känna att denne har 

makt över sin egen situation. Individen ges möjlighet att bli mer ansvarstagande och 

delaktig i vården (Funnel & Weiss, 2009). 

Följsamhet 

[Eng: patient 

compliance, 

adherence] 

Patientens benägenhet att följa behandlarens råd, anvisningar och föreskrifter 

gällande behandlingen av en sjukdom (WHO, 2003). 

Kostråd Rekommendation om ätmönster, val och konsumtion av livsmedel samt 

tillagningsmetoder med syfte att upprätthålla hälsan eller behandla en sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2011). 

Self-efficacy En individs tilltro till sin egen förmåga att utföra ett speciellt beteende i en specifik 

situation och verka effektivt för att nå mål. En individ med hög self-efficacy gällande 

en viss livsstilsförändring anses ha bra förutsättningar för att initiera, planera, utföra 

och upprätthålla förändringen med tanke på hinder och misslyckanden (Bandura, 

1997). 

 

 

http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon?Lookup=compliance
http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon?Lookup=compliance
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BAKGRUND 

Diabetes 

Patofysiologi 

Diabetes Mellitus typ 2 (DM2) är en kronisk sjukdom som karakteriseras av en otillräcklig 

insulinproduktion och en ökad insulinresistens. Insulin bildas och utsöndras av betacellerna i de 

langerhanska cellöarna, belägna i bukspottkörteln. Normalt utsöndras insulin när glukoshalten i 

blodet stiger. Via blodet når insulinet muskel-, lever och fettceller. På cellerna finns särskilda 

insulinreceptorer som binder insulinet, vilket startar ett komplicerat signalsystem där glukoset kan 

transporteras in i cellen. Rubbning av insulinfrisättning kan vara en konsekvens av en störd 

betacellsfunktion och/eller en minskad massa av betaceller. Insulinresistens betyder att ett givet 

antal insulin molekyler ger en reducerad biologisk effekt i en individ jämfört med en normal 

individ. Betacellerna måste då kompensera genom att producera mer insulin för samma biologiska 

effekt. När betacellerna inte förmår att kompensera för den ökade insulinresistensen kan inte 

glukos tas upp av cellerna, vilket leder till att blodglukos stiger och orsakar en kronisk 

hyperglykemi (Mulder, 2008). 

 

För att ställa diagnosen diabetes mäts i första hand glukoshalten i blodet. Enligt 

Världshälsoorganisation [WHO] (2006), ska en normal blodglukosnivå ligga mellan 4.2 och 6.0 

mmol/l på morgonen innan matintag. Upprepade fastevärden på 7.0 mmol/l eller ett värde över 11 

mmol/l efter matintag tyder på diabetessjukdom. Glykosylerat hemoglobin (HbA1c) används som 

ett mått för att avspegla den genomsnittliga blodglukosnivån under sex till tio veckor. HbA1c 

värde för icke diabetiker under 50 år brukar vara högst 42 mmol/mol. WHO (2011) definierar ett 

HbA1c värde över 57 mmol/mol som tröskelvärdet i diagnosen av DM2. Ofta utvecklas 

sjukdomen under lång tid och symtomen kommer smygande vilket gör att många lever länge med 

sjukdomen innan diagnosen ställs. Vanliga debuterande symtom är törst och stora urinmängder. 

Även diffus trötthet, muntorrhet och problem som klåda och infektioner i underlivet är vanliga 

symtom (Mulder, 2008). 

 

Riskfaktorer och epidemiologi 

Diabetes är en av de största folksjukdomarna i världen och antalet som insjuknar varje år ökar 

kraftigt. DM2 är den vanligaste formen av diabetes och står för 85 till 90 procent av alla 

diabetesfall (Lindholm, 2009). Både miljö och arvsanlag har betydelse för sjukdomsutveckling 

och ärftlighet är betydligt starkare än vid typ 1. Risken att en person insjuknar är 4,2 gånger högre 

när det finns en familjehistoria av DM2 (Carlsson, Midthjell & Grill, 2007) och minst 36 gener är 
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associerade med sjukdomsutveckling (Herder & Roden, 2011). Tillsammans med rökning och 

fysisk inaktivitet är övervikt den största livsstilsrelaterade riskfaktoren för sjukdomsutveckling. 

Enligt Ganz et al. (2014) innebär övervikt 1,5 högre risk att insjukna, medan fetma ger 2,5 till 5,1 

större risk. 

 

Enligt WHO (2016) ökade antalet människor som insjuknade i diabetes från 108 miljoner 1980 till 

422 miljoner år 2014, och mörkertalet anses vara stor. Den globala fetmaepidemin kopplas till 

ökningen, som drivs fram av snabb urbanisering, ändring av kostmönster och en alltmer 

stillasittande livsstil (Hu, 2011). DM2 är mer förekommande i låg-och medelinkomstländer än vad 

det är i höginkomstländer. Polynesien och Mikronesien har högsta prevalens med ca 25 procent av 

personer med diabetes, följd av Mellanöstern och Nordafrika (NCD Risk Factor Collaboration, 

2016). I Sverige räknar man med att uppskattningsvis 325 000 personer har DM2, vilket 

motsvarar ungefär 3-4 procent av befolkningen (Socialstyrelsen, 2009). Flyktingar och invandrare 

löper större risk att insjukna med DM2 (Berkowitz et al., 2016), och i Norden har utomeuropeiska 

invandrare upp till tiofaldigt högre risk att utveckla DM2 (Wändell, Carlsson, & Steiner, 2010). 

Tidigare sågs DM2 som en ålderssjukdom, men unga vuxna och barn med sjukdomen ökat de 

senaste 30 åren (WHO, 2016). 

 

Komplikationer 

Litteraturen visar att risk för komplikation och mortalitet ökar betydligt med en stigande 

blodglukos (Arnold & Wang, 2014). Insulinbehandling är sällan nödvändig under de första åren 

efter diagnos, men sjukdomen är kronisk och kräver livslång behandling för att fördröja och 

förebygga uppkomsten av komplikationer. När glukosnivåerna inte kontrolleras på ett 

tillfredsställande sätt orsakar sjukdomen aterosklerotiska förändringar i såväl små som stora 

blodkärl, s.k. mikroangiopati och makroangiopati (Agardh, 2009). Mikroangiopati kan leda till 

nedsatt njurfunktion, nedsatt synförmåga, blindhet samt utvecklingen av kroniska fotsår med risk 

för amputation (Škrha, Šoupal, Škrha Jr. & Prázný, 2016). Skadorna på de större blodkärlen 

resulterar i att risken för hjärtinfarkt och stroke blir två till tre gånger större, vilket gör dessa två 

sjukdomar de vanligaste dödsorsakerna vid DM2 (Socialstyrelsen, 2009). Ålder och antal år med 

sjukdomen påverkar också förekomsten och allvarlighetsgrad av komplikationer (Agardh, 2009). 

Vidare innebär behandlingen med blodglukossänkande läkemedel en risk för allvarlig 

insulinkänning, s.k. hypoglykemi (Akram, Pedersen-Bjergaard, Borch-Johnsen & Thorsteinsson, 

2006). Diabetes står för uppskattningsvis 7 procent av den globala mortaliteten och 11 procent av 

den Europeiska mortaliteten (Roglic & Unwin, 2010). 
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Komplikationer som uppkommer på grund av en diabetessjukdom visas orsaka lidande, minska 

livskvaliteten och bidra till ett ökat omvårdnadsbehov (Wändell, 2005). I Sverige har nationella 

riktlinjer utarbetats för behandlingen, med syftet att fördröja eller förhindra komplikationer genom 

att angripa de riskfaktorer som har stor påverkan på uppkomsten av förändringar i de små och 

stora blodkärlen (Socialstyrelsen, 2011). Den allra största delen av behandlingen utförs av 

patienten själv och kräver dagligt engagemang. 

Egenvård 

Levnadsvanor har stor betydelse för sjukdomen och egenvård utgör en väsentlig del av 

behandlingen. Egenvården vid diabetes är livslång och kräver ofta betydande livsstilsförändringar 

gällande tobakskonsumtion, motion och kost. Rökstopp har visats öka insulinkänslighet och 

förebygga hjärt-kärlkomplikationer (Harris, Zopey & Friedman, 2016). Vidare visar forskning att 

fysisk aktivitet kan förbättra blodglukoskontroll samt minska fettvävnad och triglyceridnivåer 

(Thomas, Elliott & Naughton, 2006). Regelbunden inspektion av fötter och fotvård bidrar till att 

förebygga och bättre behandla diabetiska sår (Mayfield, Reiber, Sanders, Janisse & Pogach, 

1998). För att kontinuerligt följa upp sin sjukdom och sitt sjukdomsförlopp behöver patienter även 

regelbundet mäta sin blodsockernivå och försöka hålla den inom de rekommenderade värdena 

med kosthållning och medicinering. Dessa egenvårdsåtgärder kräver kunskap och kompetens för 

att utföras rätt, och det tillhör hälso- och sjukvårdens ansvar att ge patienter en relevant och 

effektivt patientutbildning (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Kostråd 

Kostråd vid DM2 består av olika rekommendationer kring livsmedelsval och ätmönster, med syfte 

att normalisera blodglukosnivåer, blodfetter och minska övervikt (Vessby, Asp & Axelsen, 2009). 

Kostråden kan variera och måste anpassas till patientens tillstånd och komorbiditet, men oftast 

följs liknande principer. Att fördela matintaget i mindre portioner vid fler tillfällen under dagen, 

begränsa konsumtion av salt, alkohol, mättat fett och enkla kolhydrater samt att dagligt äta frukter 

och grönsaker står i centrum för både allmänna kostråd (Nordiska arbetsgruppen för kosthållning, 

mat och toxikologi, 2012; WHO, 2015) och den traditionella diabeteskosten (Socialstyrelsen, 

2011). Lågkolhydratkost, kost med låg glykemisk index (GI), medelhavskost och högproteinkost 

har visats ha en positiv effekt för att minska metabola riskfaktorer för hjärt-och 

kärlkomplikationer (Ajala, English & Pinkney, 2013). Socialstyrelsens (2011) rekommendationer 

gäller dock enbart måttlig lågkolhydratkost, medelhavskost och traditionell diabeteskost med lågt 

glykemiskt index (GI). 
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Patientföljsamhet  

En god följsamhet av egenvårdsråd innebär en minskning av diabetesrelaterade komplikationer 

och en minskad risk för död. Det anses finnas lika många sätt att hantera egenvård än det finns 

individer med sjukdomen (Glasgow et al., 1989). Forskning fokuserar ofta på följsamhet av 

läkemedelsordinationer, som patienter ofta anser vara viktigare än livsstilsförändringar 

(Broadbent, Donkin & Stroh, 2011). Patienters följsamhet till kostråd uppskattas variera mellan 

37 och 70 procent, och kan kraftigt variera beroende på syftet med kostråden som exempelvis 

viktminskning, begränsning av fettintag eller ökad intag av kostfiber (WHO, 2003). Vårdpersonal 

och patienter har olika uppfattning av hinder till följsamhet, vilket gör ännu mer nödvändigt att 

förstå patientens perspektiv (Nam, Chesla, Stotts, Kroon, & Janson, 2011). Att följa kostråd anses 

av patienter lika mödosamt som att ta medicinering, men följs i betydligt sämre utsträckning 

(Vijan et al., 2005) och rekommendationer om begränsning av fett och ökat intag av frukt, 

grönsaker och kostfibrer bortses ofta av patienter (Nelson, Reiber & Boyko, 2002). Dålig 

följsamhet av egenvårdsråd associeras dessutom med sämre livskvalitet och mobilitet (Saleh, 

Mumu, Ara, Hafez & Ali, 2014). Matkonsumtion och kosthållning är ett komplext och intimt 

fenomen för varje människa. Att ändra ens kosthållning innebär att försöka påverka livslånga 

vanor där kulturella föreställningar, känslor, kognitiva mekanismer, personliga preferenser och 

praktiska omständigheter samspelar (Yannakoulia, 2006). Svårigheten av att ändra sin 

kosthållning måste dessutom betraktas i relation med kravet att parallellt göra andra ansträngande 

livsstilsförändringar som att sluta röka eller motionera regelbundet (Malpass, Andrews & Turner, 

2009). 

Empowerment och patientutbildning 

Empowerment innebär en hälsofrämjande process där individen själv kan styra över de 

förhållanden som påverkar sin hälsa (Funnell & Weiss, 2009). Sjukvården har under lång tid 

präglats av ett relativt hierarkiskt och paternalistiskt förhållningssätt, som innebär att 

vårdpersonalen talade om för patienten vad hen skulle göra och patienten förväntades sedan att 

lyda ordinationerna. Empowerment innebär ett införande av mer horisontella jämlika relationer, 

där vårdpersonalens maktposition minskas. I en sådan relation eftersträvas ett respektfullt 

samarbete där patienten betraktas som expert i sina egna behov och ges möjlighet att ta ansvar för 

och kontroll över sina förändringsprocesser (Funnell & Weiss, 2009). 

 

Enligt Seggelke & Everhart (2013) kan inte sjuksköterskan ensam skapa motivation eller få 

patienten att förändra sitt beteende. Däremot kan sjuksköterskan via personcentrerade 
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interventioner ge verktyg och stöd med syfte att få patienten att själv inse vilka konsekvenser 

deras egna val har, hur de kan lösa problem och förändra beteenden, hur deras värderingar och 

känslor påverkar deras beslut och hur de ska ta ansvar för sin egenvård. Detta kräver en bra 

kännedom om det som kan påverka patienter, och forskning visar att empowerment-insatser bland 

diabetessjuka har en positiv effekt på blodglukoskontroll, sjukdomskunskap och 

egenvårdsbeteende (Baldoni et al., 2016). I Sverige finns idag ett stort intresse bland vårdpersonal 

att tillämpa empowerment som förhållningssätt vid patientutbildning, i synnerhet i diabetesvård 

där patienter är ansvariga för många dagliga beslut som rör hanteringen av deras tillstånd (SBU, 

2009). 

 

En rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2009) lyfter fram 

fyra effektiva former av patientutbildning för att stödja livsstilsförändringar: (1) individuell 

utbildning, (2) gruppbaserad utbildning, (3) stödprogram baserade på kognitivbeteendeterapi samt 

(4) motivationshöjande samtal (MI). Patienter har ett behov av skräddarsydd information och stöd, 

och upplever att det är viktigt att utbildningen bemöter deras tro och uppfattningar, ger relevant 

information och stöd, samt ger mening till behandlingen i förhållande till andra aspekter av deras 

liv (Frost, Garside, Cooper & Britten, 2014).  

Sjuksköterskors roll   

Att förebygga sjukdomskomplikationer genom att stödja patienters livsstilsförändring ligger i 

sjuksköterskors roll och kompetens. Det handlar om behandlingen och sekundär prevention av 

DM2, vilket stämmer med sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden: (1) främja hälsa, 

(2) förebygga sjukdom, (3) återställa hälsa samt (4) lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2007). Sjuksköterskor måste vara kompetenta att uppmärksamma och aktivt förhindra 

komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling. Denna aspekt uttrycks i 2c § i 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763), som understryker kravet för hälso- och sjukvård att 

”arbeta för att förebygga ohälsa”. Egenvården vid diabetes kan vara krävande med de 

livsstilsförändringar den innebär, och den ser olika ut för varje individ eftersom allas situation och 

förutsättningar ser olika ut. Omvårdnaden bör omfatta både utbildning och stöd som är anpassad 

till patientens önskemål och behov. Därefter kan gemensamma mål sättas upp och eftersträvas. 

Sjuksköterskor har även en roll att ge känslomässigt stöd och uppmuntran för att hjälpa patienten 

hantera sin sjukdom (Seggelke et al., 2013). 
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Samhällsperspektiv 

Bristande följsamhet av råd om levnadsvanor är ett problem som förutom att påverka individens 

hälsa och livskvalitet även leder till ökade kostnader för samhället (Seuring, Archangelidi & 

Suhrcke, 2015). American Diabetes Association (2012) uppskattar att vårdutgifter för människor 

med diabetes är 2,3 högre i jämförelse med individer utan sjukdomen. I Sverige uppskattas 

sjukvårdskostnader för diabetes vara cirka 21 000 kronor per person och år, och en person med 

DM2 har i snitt nio fler sjukdagar per år än personer utan sjukdomen (Norlund, Apelqvist,  Bitzén, 

Nyberg & Scherstén, 2001). Komplikationer som följer dåligt kontroll av sjukdomen uppskattas 

kosta tre till fyra gånger mer än de som uppstår vid god kontroll, vilket tyder på den viktiga rollen 

av följsamhet av egenvård (WHO, 2003). Det finns alltså betydande mänskliga, sociala och 

ekonomiska fördelar för samhället och hälso- och sjukvårdssystem att främja följsamhet till 

egenvård av diabetes. 

Etiskt perspektiv 

Egenvård innebär ett stort ansvar för patienter, som ofta själva utför åtgärderna. Att inte lyckas 

följa den rekommenderade kosten visades öka stress och psykisk ohälsa hos patienter (Franks et 

al., 2012). Bemötandet måste således ta hänsyn till patientens utsatthet och vårdpersonal behöver 

en förståelse för varför en individ inte följer utsatta rekommendationer. Att visa respekt och 

lyhördhet avseende patienters brist och begränsningar är en fråga om integritet och autonomi 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Ett lyhört och icke-dömande bemötande minskar 

maktrelationen och bidrar till att behålla en god vårdrelation. I perspektiv av en rättvis och jämlik 

vård är det av betydelse att ta hänsyn till patienters skillnader och deras specifika situation när 

omvårdnaden planeras och genomförs. Äldre och individer med utländsk bakgrund utgör en 

betydande del av diabetessjuka, och utgör utsatta grupper i vårdsystemet med särskilda behov som 

behöver undersökas för att kunna erbjuda vård på lika villkor (Öresland & Lützén, 2014). 

Teoretisk referensram 

Dorothea Orems egenvårdsmodell utgör den teoretiska referensramen för denna litteraturöversikt. 

Orem betraktar omvårdnad som en ersättning för egenvårdsaktiviteter i situationer då individen 

inte är i kondition att utföra dessa. Hon teoretiserar samspelet mellan fenomenen som patientens 

egenvårdsbehov- och förmåga och vårdarens kapacitet att ge omvårdnad. Modellen består av tre 

centrala teorier: (1) egenvård (Theory of Self-Care), (2) egenvårdsbrist (Theory of Self-Care 

Deficit) och (3) omvårdnadssystem (Theory of Nursing Systems). Teorin om egenvård beskriver 

egenvård som en medveten handling som ska läras och utföras regelbundet för att individen ska 
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behålla eller upprätthålla hälsan och välbefinnande. Individens egenvårdskapacitet, alltså ens 

förmåga att handla konsekvent för sin hälsa, varierar och påverkas av olika faktorer som ålder, 

hälsotillstånd, kunskap och socio-ekonomiska samt kulturella sammanhang. Teorin om 

egenvårdsbrist beskriver relationen mellan individens egenvårdsbehov och sin 

egenvårdskapacitet. När den första överstiger den andra uppstår egenvårdsbrist och faktorerna 

som leder till denna situation förklarar varför individen kan ha nytta av omvårdnad. Teorin om 

omvårdnadssystem beskriver sjuksköterskans kapacitet att lösa obalansen i egenvårdsbristen 

genom att kompensera en individs eller en grupps bristande egenvårdsförmåga. Teorin beskriver 

sjuksköterskans omvårdnadskapacitet och hur hen kan tillgodose omvårdnadsbehovet på olika 

nivåer genom anpassade omvårdnadsåtgärder (Orem, 2001). 

 

Orems teori kan betraktas i perspektiv av konsensusbegreppen Människa och 

omvårdnadshandling (Bidstrup Jörgensen, 2010). Om omvårdnad ses som en stödjande disciplin 

med fokus på interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten blir egenvårdsteorin ett medel för 

konceptualiseringen av samspelet mellan aktörerna. Människan betraktas som en handlande, 

kunnig och kapabel subjekt som är den främsta aktören i sin egen hälsa. Människans förmåga att 

vårda sig själv kan brista, men personen kan lära och utveckla sig. Omvårdnadshandlingar innebär 

då att stödja och motivera individen att återfå sin egenvårdsförmåga (Orem, 2001). Kunskapen 

som denna litteraturstudie syftar att lyfta fram avses kunna göra omvårdnadshandlingar mer 

relevant genom att bättre grunda den i patientens behov och förmåga. Orems egenvårdsteori utgör 

en relevant referensram då den skapar en koherent struktur och sammanhang till fenomenen 

samtidigt som den gör dem mer begripliga och förklarar hur de förhåller sig till varandra 

(Bidstrup Jörgensen, 2010). 

Problemformulering 

Diabetes typ 2 är en folksjukdom som ökar kraftigt i världen och är ett utmanande hälsoproblem 

för sjukvården. Att drabbas av sjukdomen innebär ett stort ansvar för levnadsvanor, där kosten är 

avgörande för hälsan och sjukdomsprogress. Att inte följa etablerade kostråd kan orsaka 

följdsjukdomar och död. För att förbättra omvårdnaden är det nödvändigt för sjuksköterskor att ha 

djup förståelse för vad som påverkar följsamheten av kostråd. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka utifrån patientens perspektiv vad som påverkar följsamhet av 

kostråd vid diabetes typ 2. 
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Frågeställning 

Vad bidrar till att öka respektive minska patientföljsamhet av kostråd vid diabetes typ 2? 

 

METOD 

Design 

Studien är en systematisk litteraturöversikt som inkluderar både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Designen valdes för att kunna granska och sammanfatta nuvarande forskningsrapporter, 

för att visa det bästa tillgängliga vetenskapliga underlaget om ämnet (Polit & Beck, 2014). 

Sökstrategi 

Sökningen efter artiklar gjordes i databaserna: (1) PubMed som täcker medicin, omvårdnad, 

odontologi, veterinärmedicin, hälso- och sjukvård samt de prekliniska ämnesområdena, (2) 

CINAHL (Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature) som är en databas för ämnet 

omvårdnad, och (3) PsycINFO som innehåller referenser till litteratur inom psykologi och 

angränsande ämnesområden såsom psykiatri, medicin, fysiologi och sociologi. Ytterligare 

relevanta artiklar söktes genom manuell sökning i befintliga referenslistor. 

 

För att inkluderas skulle artiklarna vara: (1) vetenskapligt granskade originalartiklar, (2) 

publicerade mellan 2012 och 2016, (3) fritt tillgängliga genom Uppsala Universitet, (4) skrivna på 

engelska, svenska eller franska, samt (5) undersöka vad som påverkar följsamheten av kostråd vid 

DM2 hos patienter över 18 år. Artiklar exkluderades om de undersökte populationer med: (1) 

Diabetes Mellitus typ 1, (2) graviditetsdiabetes, eller (3) pediatrisk diabetes. 

 

Den systematiska sökningen genomfördes med hjälp av en bibliotekarie och indextermer 

användes (MesH-termer i PubMed och Headings i CINAHL). De indextermer som användes var 

”diabetes mellitus, type 2”, ”patient compliance” och ”diet therapy”. Andra kombinationer av 

sökord som ”diabetes type 2”, ”compliance”, ”adherence” och ”diet” användes också. 

Sökningsresultat med över 500 träffar lästes inte men dokumenterades i Tabell 1. När 

sökningsresultat gav mindre än 500 träffar gick författarna igenom alla sökningsträffar och valde 

ut artiklar med relevanta titlar. Abstracts lästes därefter för att undersöka om artiklarna kunde 

bidra till att besvara syftet, samt om de uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna. Enbart 

artiklar som uppfyllde dessa kriterier och bedömdes kunna bidra till att besvara syftet 

inkluderades. Den manuella sökningen ledde inte till nya inklusioner. Sökningarna resulterade i 

totalt 22 artiklar som granskades.  
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Tabell 1. Sammanfattning av artikelsökning i tre databaser 

Databas Sökord Träffar Lästa 

abstract 
Utvalda 

artiklar 

PubMed (Diabetes Mellitus, Type 2)[Mesh] 29372 - - 

 

(Patient Compliance)[Mesh] 15453 - - 

 

(Diet Therapy)[Mesh] 7959 - - 

 

(Diet) [Mesh] 47634 - - 

 

(Diabetes Mellitus, Type 2)[Mesh] AND (Patient Compliance)[Mesh] 

AND (Diet Therapy)[Mesh] 
71 13 1 

 

(Diabetes Mellitus, Type 2)[Mesh] AND (Patient Compliance)[Mesh] 

AND (Diet)[Mesh] 
131 22 9 

 

(Diabetes mellitus, type 2) AND (patient compliance)AND (diet 

therapy) [frisökning] 
62 18 7 

 (Diet AND compliance AND diabetes mellitus type 2) 236 48 11 

CINAHL (Diabetes Mellitus, Type 2) [Headings] 6992 - - 

 

(Patient Compliance)[Headings] 3131 - - 

 

(Diet Therapy) [Headings] 332 34 3 

 

(Diet) [Headings] 5207 - - 

 

(Diabetes Mellitus, Type 2) [Headings] AND (Patient Compliance) 

[Headings] AND (Diet Therapy) Headings] 
1 1 0 

 

(diabetes mellitus, type 2) AND (patient compliance) AND (diet 

therapy) [frisökning] 
24 7 3 

 

(diabetes type 2) AND (diet) AND (patient compliance OR adherence) 

[frisökning] 
118 27 14 

PsycINFO (Diabetes Mellitus, Type 2) [frisökning] 2318 - - 

 

(Patient Compliance)  [frisökning] 1982 - - 

 

(Diet Therapy)  [frisökning] 72 2 0 

 

(diet) AND (compliance) AND (diabetes mellitus type 2)  [frisökning] 43 17 6 

 

(diabetes mellitus type 2) AND (patient compliance) AND (diet 

therapy) [frisökning] 
14 6 4 

 

(diabetes mellitus type 2) AND (diet) AND (patient compliance OR 

adherence)  [frisökning] 
88 13 6 

Totalt    64 

Totalt utan dubbletter 22 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Alla inkluderade artiklar granskades för att göra en bedömning av deras vetenskapliga kvalitet. 

Artiklarna skrevs ut och lästes i sin helhet innan vi oberoende av varandra granskade artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet och evidensstyrka. Därefter diskuterade vi våra granskningar och gjorde en 

gemensam bedömning där artiklarnas vetenskapliga kvalitet bedömdes som låg, medelhög eller 

hög. För kvalitetsgranskningen av kvantitativa studier användes en mall för kvasi-experimentella 

studier (Bilaga 1) och för kvalitetsgranskningen av kvalitativa studier användes en mall avsett för 

kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 2015) (Bilaga 2). För att stärka litteraturöversiktens 

vetenskapliga underlag inkluderades endast artiklar med hög eller medelhög kvalitet. Efter 

kvalitetsgranskningen inkluderades nitton av artiklarna i litteraturöversikten. Tre av de 

kvalitetsgranskade artiklarna exkluderades då de bedömdes ha lågt vetenskapligt värde (Tabell 

2).   

 

Tabell 2. Exkluderade artiklar och orsak till exklusion. 

Författare (år) Orsak till exklusion  Kvalitet 

Boas, Foss, de Freitas 

& Pace (2012) 

Motion och kost samlades som en enda variabel och gjorde omöjlig en relevant 

användning av resultaten. 

Låg 

Ouyang et al. (2015) Urvalet är inte beskrivet. Icke etablerat mätinstrument av följsamhet av kosten 

och ingen diskussion om dess validitet och reliabilitet. Ingen metoddiskussion. 

Låg 

Patel, Patel, Patel & 

Rathi (2012) 

Icke etablerat mätinstrument av följsamhet av kosten och ingen diskussion om 

dess validitet och reliabilitet. 

Låg 

 

Resultatanalys 

Artiklarnas resultat analyserades enligt analysmetoden presenterat av Friberg (2012). Först 

arbetade vi individuellt genom att: (1) läsa de inkluderade artiklarna upprepade gånger för att få 

en förståelse av deras innehåll och sammanhang, (2) Lyfta ur och sammanfatta alla resultat som 

besvarade syftet. Därefter träffades vi och gemensamt sammanfattade materialet tills vi nått 

konsensus. Under arbetets gång sökte vi efter likheter och skillnader mellan artiklarna, som till 

exempel i syfte, metodologiska tillvägagångssätt eller analysgång. Artiklarnas syfte och resultat 

sammanfattades i en översiktstabell (Bilaga 3). Utifrån likheter och skillnader sorterades 

materialet i lämpliga teman för att beskriva de olika aspekterna av resultaten. Resultaten från både 

kvalitativa och kvantitativa studier som handlade om samma sak sorterades under relevant tema 
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och presenterades i löpande text och tabeller för att besvara litteraturstudiens frågeställningar 

(Friberg, 2012). Vi gjorde denna sortering individuellt innan vi träffades för att diskutera teman 

och bestämde gemensamt en passande struktur. 

RESULTAT 

Vetenskaplig kvalitet av inkluderade artiklar 

Kvalitativa artiklar 

Tre inkluderade artiklar hade en kvalitativ ansats och var från Storbritannien, USA och Portugal. 

De inkluderade studierna samlade in data genom fokusgrupper (n=2) och individuella intervjuer 

(n=1). Deltagare rekryterades med bekvämlighetsurval (n=2) och strategiskt urval (n=1). Antal 

deltagare var totalt 52, och varierade mellan 16 och 20. Två studier bedömdes ha hög och en ha 

medelhög kvalitet (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Metodsammanfattning och kvalitetsbedömning av inkluderade kvalitativa studier (n=3). 

Publikation, land Deltagare (n) Urval Datainsamling Analys Kvalitet 

Booth et al. (2013), Storbritannien 16 Strategiskt Fokusgrupp Narrativ Medelhög 

Cha et al. (2012), USA 20 Bekvämlighet Individuella intervjuer Deskriptiv Hög 

Laranjo et al. (2014), Portugal 16 Bekvämlighet Fokusgrupp Deskriptiv Hög 

 

Kvantitativa artiklar 

Sexton inkluderade artiklar hade en kvantitativ ansats och var från USA (n=13), Portugal (n=1), 

Grekland (n=1) och Australien (n=1). Fjorton var tvärsnittsstudier och två longitudinella studier. 

Data samlades in genom frågeformulär (n=15), individuella intervjuer (n=2) och dagbok (n=2). 

Deltagare rekryterades med bekvämlighet (n=9) och konsekutivt urval (n=7). Totalt inkluderades 

4 608 deltagare, som varierade mellan 701 och 55 med ett medelvärde av 303. Samma 

urvalsgrupper användes i tre grupper av studier. De två longitudinella studierna var en del av ett 

större projekt och använde delvis samma deltagare, i majoritet vita äldre amerikaner med 

medelhöga inkomster (Hemphill, Stephens, Rook, Franks & Salem, 2013; Stephens et al., 2013). 

Deltagarna i fem studier var i majoritet afro-amerikanska individer med låg inkomst (Hernandez 

et al., 2012; Smalls et al., 2012; Smalls, Gregory, Zoller & Egede, 2014; Walker et al., 2012; 

Walker, Gebregziabher, Martin-Harris & Egede, 2015). Femton av studierna undersökte 

följsamhet av kostråd med det självskattande instrumentet Summary of Diabetes Self-Care 

Activities (Toobert,Hampson, & Glasgow, 2000). Tre artiklar bedömdes ha hög och tretton 

medelhög kvalitet (Tabell 4). 
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Tabell 4. Metod och kvalitetsbedömning av inkluderade kvantitativa studier (n=16). 

Publikation, 

land 

Design Deltagare 

(n) 

Urval Datainsamlin

g 

Undersökningsvariabler1 Kvalitet 

Adam et al. 

(2014), USA 

Tvärsnitt 55 Bekvämlighet Frågeformulär Depressiva symtom, self-

efficacy 

Medelhög 

Alzubaidi et 

al. (2015), 

Australien 

Tvärsnitt 701 Konsekutivt Frågeformulär Sjukdomsföreställningar Hög 

Carpenter 

(2012), USA 

Tvärsnitt 80 Bekvämlighet Frågeformulär Fara/utmaning med DM22 Medelhög 

Chasens et 

al. (2013), 

USA 

Tvärsnitt 107 Bekvämlighet Frågeformulär Sömnkvalitet Medelhög 

Chourdakis 

et al. (2014), 

Grekland 

Tvärsnitt 177 Konsekutivt Frågeformulär Ålder, utbildning, antal år 

med sjukdom, BMI 

Medelhög 

Hemphill et 

al. (2013), 

USA 

Longitud-

inell 

116 Bekvämlighet Intervjuer Oro, sjukdomens 

varaktighet 

Medelhög 

Henry et al. 

(2013), USA 

Tvärsnitt 129 Bekvämlighet Intervjuer,dag

bok, formulär 

Partners attityd Medelhög 

Hernandez-

Tejada et al. 

(2012), USA 

Tvärsnitt 378 Konsekutivta Frågeformulär Self-efficacy Medelhög 

Johnson et 

al. (2013), 

USA 

Tvärsnitt 234 

(117 par) 

Konsekutivtb Frågeformulär Gemensam 

sjukdomshantering, self-

efficacy 

Hög 

Johnson et 

al. (2015), 

USA 

Tvärsnitt 234 (117 

par) 

Konsekutivtb Frågeformulär Partners överbeskyddande 

beteende och engagemang 

Medelhög 

Pereira, et al. 

(2014), 

Portugal 

Tvärsnitt 387 Bekvämlighet Frågeformulär Stöd från partner, 

övertygelser om kost och 

medicinering 

Medelhög 

Smalls et al. 

(2012), USA 

Tvärsnitt 378 Konsekutivta Frågeformulär Emotionell coping   Medelhög 

Smalls et al. 

(2014), USA 

Tvärsnitt 615 Bekvämlighetc Frågeformulär Socialt stöd, tillgång till 

hälsosam mat 

Medelhög 

Stephens et 

al. (2013), 

USA   

Longitudi-

nell 

258 

(129 par) 

Bekvämlighet Frågeformulär, 

dagbok 

Oro, partnersstöd, 

engagemang, övertalning 

och påtryckning 

Medelhög 

Walker et al. 

(2012), USA 

Tvärsnitt 378 Konsekutivta Frågeformulär Fatalistiskt synsätt, 

depressiva symtom 

Medelhög 

Walker et al. 

(2015), USA 

Tvärsnitt 615 Bekvämlighetc Frågeformulär Self-efficacy, psykisk 

ohälsa, socialt stöd 

Hög 

a, b, c  Samma urvalsgrupp; 1 Utöver följsamheten av kostråd; 2 Diabetes mellitus typ 2 
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Syntes av inkluderade artiklars resultat 

Analysen av artiklarnas resultat identifierade sex teman som beskriver vad som kan ha betydelse 

för följsamheten av kostråd: (1) förhållningssätt till förändring, (2) sociala aspekter, (3) mental 

hälsa, (4) kultur, (5) kunskap, (6) socioekonomisk situation. Tabell 5 presenterar det som ökade 

respektive minskade följsamheten inom de sex identifierade teman. 

 

Tabell 5. Sammanfattning av de sex identifierade teman med respektive aspekter som påverkar 

följsamheten av kostråd vid diabetes typ 2. 

Tema Ökar följsamhet Minskar följsamhet 

Förhållningssätt 

till förändring 

Att se sjukdomen som en utmaning1 Fatalism1,3,4,6 

Self-efficacy8,11 Brist på viljestyrka/självdisciplin4,12 

Motvilja för diabeteskost4,12 

Sociala aspekter Positivt stöd från partner10, 13 Närståendes oförståelse4,7,12,14 

Stöd och information från socialt 

nätverk11,12,15 

Motstånd från partner10,16 

Minskat stöd och engagemang från partnern17 

Kvinnor förväntas sköta matlagning4,7,12 

Sociala sammankomster eller högtider4,7,12 

Mental hälsa Emotionell coping5 Psykisk ohälsa8,11 

Dålig sömnkvalitet18 

Kultur Inga aspekter av kultur som ökade 

följsamhet identifierades 

Invandrarskap3 

Kulturell syn och föreställning om hälsosam mat7 

Kostråd som inte är kulturellt anpassat7 

Relation med vårdgivare7 

Kunskap Sjukdomsinsikt1,2 Bristande patientutbildning4 

Önskan för mer kunskap och mer 

diabetesinformation12 

Kunskapsbrist och missuppfattningar om 

rekommenderade livsmedel4,7,12 

Socioekonomisk 

situation 

Mer än 10 år sedan ställd diagnos19 Kostnaden av hälsosam mat12 

Ålder över 65 år19 Dålig tillgång till hälsosam mat i området där man lever15 

1Carpenter, 2012; 2Hemphill, 2013; 3Alzubaidi et al., 2015; 4Booth et al., 2013; 5Smalls et al., 2012; 6Walker et al., 

2012; 7Cha et al., 2012; 8Adam et al., 2014; 9Hernandez-Tejada et al., 2012; 10Johnson et al., 2013; 11Walker et al., 

2015; 12Laranjo et al., 2015, 13Stephens et al., 2013; 14Henry et al., 2013; 15Smalls et al., 2014; 16Johnson et al., 2015; 
17Pereira et al., 2014; 18Chasens et al., 2013; 19Chourdakis et al., 2014 

 

Förhållningssätt till förändring 

Sju artiklar rapporterade förhållningssätt till förändring i relation till följsamhet. Totalt 

identifierades två förhållningssätt till förändring som ökade följsamhet: (1) föreställningen att 
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sjukdomen är en utmaning (Carpenter, 2012) och (2) self-efficacy genom positiva tankar om 

förmågan att följa kostråden och anpassa sig till svårigheter (Adam & Folds., 2014; Hernandez-

Tejada et al., 2012; Johnson et al., 2013; Walker et al., 2015). Totalt identifierades tre 

förhållningssätt tillförändring som minskade följsamhet: (1) fatalism med negativa tankar om 

komplikationer och sämre livskvalitet (Alzubaidi, McNarmara, Kilmartin, Kilmartin, & Marriott, 

2015; Booth, Lowis, Dean, Hunter & McKinley, 2013; Carpenter, 2012; Walker et al., 2012), (2) 

brist på viljestyrka/självdisciplin inför söt sug eller efter motgång i blodsockerkontroll (Booth et 

al., 2013; Laranjo et al., 2015) och (3) motvilja för diabeteskost gällande tidsschema, smak, 

variation och portionsstorlek (Booth et al., 2013; Laranjo et al., 2015). 

 

Sociala aspekter 

Tio artiklar rapporterade sociala relationer i relation till följsamhet av kostråd (Tabell 5). Totalt 

identifierades två sociala aspekter som ökade följsamhet: (1) positivt stöd från partner som 

uppmuntran och gemensamt ansvar (Johnson et al., 2013; Stephens et al., 2013) och (2) stöd och 

information from socialt nätverk som barn, vänner, grannar och kollegor (Laranjo et al. 2014; 

Walker et al., 2015; Smalls et al., 2014). Totalt identifierades fem sociala aspekter som minskade 

följsamhet: (1) Närståendes oförståelse för patientens behov (Booth et al., 2013; Cha et al., 2012; 

Laranjo et al., 2015; Henry et al., 2013), (2) motstånd från partner som övertalning, påtryckning 

och överbeskyddande beteende (Stephens et al., 2013; Johnson et al., 2015), (3) minskning av 

partners stöd (Pereira et al., 2014), (4) förväntningen att kvinnor måste sköta matlagning och 

anpassa sig till andra (Booth et al., 2013; Cha et al., 2012; Laranjo et al., 2015) och (5) sociala 

sammankomster eller högtider (Booth et al., 2013; Cha et al., 2012; Laranjo et al., 2015). 

 

Mental hälsa 

Fyra artiklar rapporterade mental hälsa i relation till följsamhet av kostråd (Tabell 5). Totalt 

identifierades en aspekt av mental hälsa som ökade följsamhet: emotionell coping (Smalls et al., 

2012). Totalt identifierades två aspekter som minskade följsamhet: (1) psykisk ohälsa, i synnerhet 

depressiva symtom (Adam et al., 2014; Walker et al., 2015) och (2) dålig sömnkvalitet (Chasens, 

Korytkowski, Sereika. & Burke, 2013). 

 

Kultur 

Två artiklar rapporterade kultur och migration i relation till följsamhet av kostråd (Tabell 5). Inga 

aspekter av kultur och migration som ökade följsamhet identifierades. Totalt identifierades fem 

aspekter som minskade följsamhet: (1) invandrarskap med annat modersmål och annan kulturell 

bakgrund (Alzubaidi et al., 2015), (2) kulturell syn och föreställning om hälsosam mat (Cha et al., 
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2012), (3) kostråd som inte är kulturellt anpassat (Cha et al., 2012) och (4) relation med 

vårdgivare som påverkas av hierarkisk tradition, krav på kunskap och språkbarriärer (Cha et al., 

2012). 

 

Kunskap 

Fem artiklar rapporterade kunskap i relation till följsamhet av kostråd (Tabell 5). Totalt 

identifierades två aspekter relaterade till kunskap som ökade följsamhet: (1) sjukdomsinsikt i att 

acceptera att sjukdomen är kronisk (Carpenter, 2012, Hemphill, 2013) och (2) önskan för mer 

sjukdomskunskap och information i media (Laranjo et al., 2015). Totalt identifierades två aspekter 

relaterade till kunskap som minskade följsamhet: (1) bristande patientutbildning som kommer för 

sent och är otillräcklig (Booth et al., 2013) och (2) kunskapsbrist och missuppfattningar gällande 

livsmedel och behovet att ändra kosten (Booth et al., 2013; Cha et al., 2012; Laranjo et al., 2015). 

 

Socioekonomisk situation 

Tre artiklar undersökte socioekonomisk situation i relation till följsamhet av kostråd (Tabell 5). 

Totalt identifierades två aspekter av socioekonomisk situation som ökade följsamhet: (1) Över tio 

år sjukdomsduration (Chourdakis, Kontogiannis, Malachas, Pliakas, & Kritis, 2014) och (2) ålder 

över 65 år (Chourdakis et al., 2014). Totalt identifierades tre som minskade följsamhet: (1) 

kostnaden av hälsosamma livsmedel (Laranjo et al., 2015), (2) dålig tillgång till hälsosam mat där 

man lever (Smalls et al., 2014) och (3) utbildning över nio år (Chourdakis et al., 2014). 

 

DISKUSSION 

 

Denna litteraturöversikt undersökte vad som påverkar patientens följsamhet av kostråd vid DM2. 

Totalt identifierades sex teman som påverkar följsamheten: (1) förhållningssätt till förändring, (2) 

sociala aspekter, (3) mental hälsa, (4) kultur,  (5) kunskap samt (6) socioekonomisk situation.  

Resultatdiskussion 

Förändra sjukdomstankar genom kunskapsbyggande  

Resultatet visar att patienters föreställningar om sjukdomen påverkar följsamheten av kostråd. 

Detta stämmer med tidigare studier där föreställningarna om orsak, symtom, sjukdomsförlopp, 

behandling, och konsekvenser gällande individens sjukdom har påvisats påverka följsamhet av 

kostråd och andra egenvårdsbeteenden (Glasgow, Hampson, Sträcker & Ruggare, 1997; Nam et 

al., 2011). Utifrån resultatet framgår det att fatalism och negativa sjukdomstankar (Alzubaidi et 



17 
 

al., 2015; Booth et al., 2013; Carpenter, 2012; Walker et al., 2012) kunde minska följsamhet av 

kostråd. Detta stöds av Egede & Ellis (2010), Broadbent et al. (2011) men också Van Stone et al. 

(2016) vars metasynthesis visade att patienter som upplevde oro och rädsla över diabetes symtom 

och komplikationer var mindre motiverade till att följa sin rekommenderade kost. Uppkomsten av 

fatalism grundar sig i negativa tankar och fungerar som ett system där negativa föreställningar och 

ängsliga känslor samspelar för att skapa passivitet. Negativa föreställningar och tankar som rör 

den nya kosten påverkar också patientens förhållningssätt till förändringen och minskar 

följsamhet av kostråd (Booth et al., 2013; Laranjo et al., 2015; Vanstone et al., 2016). Det framgår 

som väsentligt för vården att förstå hur patienten förhåller sig till sin sjukdom och den nya kosten 

för att kunna anpassa omvårdnadsbehovet. Felaktiga uppfattningar av information kan tänkas 

spela en viktig roll i negativa föreställningar. Uppkomsten av negativa tankar och övertygelser om 

sjukdomen och kostförändring skulle kunna vara ett fokus för framtida studier, i syfte att 

förebygga dem och förstå diabetes utbildnings roll i fenomenet. 

 

Kunskapsbyggande kan betraktas som en central aspekt att stödja för att förändra negativa 

sjukdomstankar genom ökad sjukdomsinsikt och self-efficacy. Resultatet från vår 

litteraturöversikt visar att patienter har en önskan för mer sjukdomskunskap (Laranjo et al., 2015) 

och ofta uppvisar bristande sjukdomskunskap (Booth et al., 2013; Cha et al., 2012; Laranjo et al., 

2015). Detta resultat stärker betydelsen av patientundervisning och tyder på att det grundläggande 

informationen som diabetespatienter är i behov av behöver anpassas för att främja följsamhet till 

kostråd. Enligt studien utförd av Booth et al. (2013) kom patientutbildningen om diabeteskost ofta 

för sent eller var otillräcklig från början för att patienterna skulle klara av att på egen hand hålla 

en bra diabeteskost. Syftet med utbildningen är att göra patienten mer självständig, motiverad och 

kompetent för att själv överkomma svårigheter i det dagliga livet. Vanstone et al. (2016) beskriver 

att det i många fall finns specifika kunskapsluckor hos patienter som bland annat rör, 

konsekvenser av en okontrollerad diabetes, portionsstorlekar, hur olika sorters mat påverkar 

blodsocker, skillnad mellan socker och fett och hur man räknar kolhydrater. 

 

Kvaliteten och anpassningen av diabetesinformation är väsentliga, särskilt då studier visar att, 

utöver vårdgivarnas expertis, använder patienter anhöriga, television, magasiner och Webben för 

att hitta information om diabetes och kosten (Rosheim & Fowles, 1999; Kaufman, 2010). 

Forskning visar att många patienter uppskattar Webben som kunskapskälla då det ger snabba svar 

om de flesta ämnen men de vänder sig till vårdgivaren för specifika frågor som gäller just sin 

situation och sin egenvård (Wilson, 2013). Att se patientens egen specificitet och ge skräddarsydd 

information är alltså vårdgivarens styrka. Tidigt i behandlingen kan sjuksköterska försöka 
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identifiera individuella kunskapsluckor och negativa tankar för att erbjuda anpassade information 

om sjukdomen och kostförandringen. Att bemöta patientens tankar och ge rätt information om 

diabetes komplikationer och prognos kan ge bättre förutsättningar för att följa en ny kost. 

Sjukdomsinsikt kan på så sätt förstärkas genom att bygga en uppfattning av sjukdomen som en 

konkret realitet som går att påverka. 

 

Enligt resultatet måste patientutbildning planeras tidigt och anpassas till de olika patienterna för 

att göra kunskapen mer tillämpbar. En litteraturöversikt av Nam et al. (2011) konkluderade att 

mer kunskap inte nödvändigtvis leder till bättre egenvårdbeteende. Kerr et al. (2006) observerade 

i sin studie att insats som enbart fokuserar om kunskap inte resulterar i långsiktiga förändringar 

till skillnad med insatser som också syftar att stödja delaktighet och öka patientens self-efficacy. 

Detta innebär att hur patienten erhåller och använder information är lika viktigt som kvaliteten 

och kvantiteten av dessa informationer. En narrativ studie av Greenhalgh et al. (2011) beskriver 

att det finns två typer av viktig kunskap för att kunna förändra en diabetespatienters kostmönster. 

Det första är grundläggande kunskap om diabeteskost och det andra är praktisk kunskap som gör 

det möjligt för patienten att införa kosten till sina egna liv med de förändringar det innebär. 

 

Ett sätt att göra kunskapen mer tillämpbar kan vara att utgå från patientens erfarenhet och stödja 

hens upplevda förmåga att använda kunskapen i verkligheten. Ett personcentrerat förhållningssätt 

och insatser som ökar self-efficacy kan alltså bidra till att förvandla kunskap i handling, vilket är 

processen av empowerment. Tans et al. (2015) litteraturöversikt visade att self-efficacy var 

förenat med en ökad följsamhet av kost, motion och medicinering, men även att personer med 

högre self-efficacy var mer motiverade till att genomföra olika beteendeförändringar. En annan 

litteraturöversikt som undersökt effekten av self-efficacy på egenvårdsbeteenden menar att 

patienter som upplever sig mer säkra på att hantera sin sjukdom också är mer benägna att göra det 

(Ahola & Groop, 2012). I perspektiv av Orems (2001) egenvårdsteori kan self-efficacy associeras 

med patientens upplevelse av sin egenvårdskapacitet. Ju bättre självkännedom och kunskap om 

sin förmåga att agera på rätt sätt desto lättare kan patientens egenvårdskapacitet konkret 

förbättras. Sjuksköterskans omvårdnadshandling ligger i detta fall i att identifiera och synliggöra 

för patienten det som hen klarar själv och hur hen kan planera, utföra och behålla förändringarna. 

 

Konkret kan sjuksköterskan stödja self-efficacy genom att hjälpa patienten att sätta mål och 

reflektera kring vilka kunskap hen behöver och hur hen kan agera för att nå dessa mål. Patientens 

erfarenhet och frågeställningar måste vara utgångspunkten för en diskussion om inlärningsbehov 

och problemlösning. Det kan handla till exempel om hur man kan planera regelbundna måltider, 



19 
 

hur man ersätter ett visst livsmedel eller hur man hanterar frestelser och det sociala trycket under 

sociala sammankomster. Om det är möjligt kan praktisk övning och demonstration förankra 

kunskapen i handlingar. På så sätt skapas kunskap som direkt är relevant med patientens situation 

och upplevelsen av kontroll över det som kan hända förstärkas. Utbildningsinsatser där patient 

och vårdgivare tillsammans bestämmer diskussionsämne och övar att lösa konkreta situationer har 

visats öka self-efficacy och egenvårdsbeteende, inklusive följsamhet av kostråd (New, 2013). 

 

Patientutbildning kan göras individuellt men forskning visar att det är mer effektivt för att öka 

self-efficacy om sjuksköterskan använder erfarenheter och perspektiv av olika personer för att 

skapa en meningsfull och lärorik diskussion (Steinbeck, Rygg, Lazlo, Risa & Fretheim, 2012). 

Banduras (1997) beskriver hur observation och imitation av andra i samma situation är positiv för 

inlärningen och upplevelse av en större självförmåga. Patienter kan lära av varandra, visa sin 

kunskap, jämföra olika alternativ och på så sätt bygga konkreta relevanta kunskap under 

vägledning av sjuksköterskan. Även familjemedlemmar kan tänkas delta i grupputbildning då 

resultat av denna översikt visar närståendes kunskapsbrist och oförståelse för patientens behov. 

Grupputbildning rekommenderas av Socialstyrelse (2009) vilket kan göra nödvändig för 

sjuksköterskor att anpassa sina pedagogiska kompetenser till sådana insatser. 

 

En annan strategi för att stödja self-efficacy är användningen av informationsteknologi. Webben 

är idag inte enbart en kunskapskälla men används mer och mer som verktyg för att stödja patienter 

genom applikationer och program som hjälper med måltidsplanering, kalorimätning eller 

underlättar kommunikation med vårdgivaren med syfte att behålla motivationen att följa en 

hälsosammare kost (Kaufman, 2010; Pereira, Phillips, Johnson, Vorderstrasse, 2015). Studier 

visar lovande resultat för applikationer som gör att patienter kan följa sina framsteg, sätta mål 

samt dokumentera recept och matintag (Tran, Tran & White, 2012; Waki et al., 2015). Ämnet är 

idag ett aktivt forskningsområde som kan på sikt påverka sjuksköterskans arbetssätt och göra 

möjligt att stödja fler patienter. 

 

Förbättra den mentala hälsan genom att erbjuda professionellt stöd och utvärdera socialt stöd 

Resultatet visar att psykisk ohälsa och dålig sömnkvalitet var associerat med en sämre följsamhet 

av kostråden (Adam et al., 2014, Chasens et al, 2013; Walker et al., 2015). Depression är ett 

betydande problem vid diabetes, och är dubbelt så vanligt som i den allmänna populationen 

(WHO, 2013). Tidigare studier har visat att depression avsevärt kan hämma en persons förmåga 

att ta ansvar för sin hälsa och att personer som diagnostiserats med både diabetes och depression 

är mindre benägna att utföra livsstilsförändringar som att följa en rekommenderad diabeteskost 
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(Gonzalez et al., 2008; Sumlin et al., 2014). Vidare visar Adams et al. (2012) att högre depression 

är associerat med sämre self-efficacy, men fastslår att det behövs starkare evidens för att fastställa 

hur de två variabler påverkar varandra. Walker et al. (2012) konkluderar att depression och 

fatalism är oberoende av varandra gällande följsamhet, vilket tyder på att de kanske verkar med 

olika mekanismer som krävs att hanteras på olika sätt. 

 

Det är viktigt för sjuksköterskan att identifiera tecken för psykisk ohälsa för att tidigt erbjuda en 

professionell bedömning av vårdbehov. Samordning med kuratorn och psykolog kan hjälpa att 

fånga en helhetsbild av patientens funktionsnivå eller nuvarande psykosociala situation. Adekvat 

professionellt stöd måste planeras tidigt och sjuksköterskan kan ha nytta av att hålla sig 

uppdaterad om vilka alternativ är möjliga för att behandla psykisk ohälsa. Psykoterapi och insatser 

baserade på kognitiv beteende terapi rekommenderas av Socialstyrelsen (2016) i första prioritet 

vid lindrig till medelsvår depression. Sjuksköterskan kan erbjuda stödjande samtal och ge ett 

tryggt bemötande genom att visa empati, ge hopp och bekräfta patientens svårigheter. I perspektiv 

av diabetes visade Smalls et al. (2012) att emotionell coping ökade egenvårdsbeteende, vilket 

skulle kunna uppmuntras av sjuksköterskan. Genom att vara lyhörd och hjälpa patienten att 

formulera och bearbeta sina bekymmer kring diabetes kan vårdaren främja positiva tankemönster 

som minskar stressen och ökar hälsosamma beteende. Forskning pågår om ämnet och insatser 

baserade på Acceptance Commitment Therapy [ACT] visar positiva effekt på följsamheten och 

copingstrategier hos patienter med diabetes (Shayeghian, Hassanabadi, Aguilar-Vafaie, Amiri & 

Besharat, 2016). Även råd om regelbundna sömnrutiner kan behövas för att förbättra patientens 

psykiska förutsättningar att följa behandlingen.  

 

Socialt stöd visades ha stor betydelse för individen, och närstående borde inkluderas för att främja 

mental hälsa och öka följsamhet av kostråd. Tidigare studier visar att stöd från familj och partner 

är avgörande för följsamheten (Nam et al., 2011; Rad, Bakht, Feizi & Mohebis, 2013; Vijan et al., 

2005). Sociala relationer behöver inte endast ha positiv påverkan på patienters kosthållning utan 

kan även vara hinder (Booth et al., 2013; Cha et al., 2012; Laranjo et al., 2015; Henry et al., 

2013). Vanstone et al. (2016) beskriver hushållet som den viktigaste platsen för planering, 

matlagning och konsumtion av matvaror, och därför har familjemedlemmar ett stort inflytande 

över kostförändringar. Om deras familj är motvillig till kostförändring kan patienten uppleva en 

maktlöshet över sin situation och därav brista i följsamheten. Vårdpersonal kan hjälpa patienter att 

analysera och utvärdera sitt sociala stöd, för att främja de positiva aspekterna och hitta potentiella 

lösningar för de negativa. Vidare kan anhöriga behöva delta i patientutbildning för att förstå 

patientens perspektiv.  
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Partners roll uppmärksammas som en särskilt typ av socialt stöd gällande följsamhet av kostråd, 

eftersom den personen ofta är den som spenderar mest tid med diabetespatienten. Resultatet visar 

att delaktighet från partners sida ökar följsamheten (Johnson et al., 2015; Stephens et al., 2013) 

och self-efficacy (Johnson et al., 2015). Relationen kan dock ha motsatta effekt, i och med att 

omedvetna frestelser introduceras samt negativt stöd från partner (Henry et al., 2013; Johnson et 

al., 2015; Stephens et al., 2013). Rad et al. (2013) beskriver liknande positiva och negativa 

effekter av partners stöd. Partners samspel kring livsstilsförändring behöver undersökas 

ytterligare, för att utveckla strategier som förbättrar bemötande och utbildning av paren. En 

effektiv stödjande insats kring diabeteskost borde inkludera gemensamma möten med paret eller 

enskilda med partnern, med syfte att identifiera potentiella hinder i relationen, optimera 

samarbetet och delaktighet samt förebygga negativ påverkan på följsamheten. 

 

Kulturanpassad omvårdnad 

Forskning har visat att invandrare har en ökad risk att drabbas av diabetes jämfört med landets 

övriga befolkning (Berkowitz et al., 2016) och att personer från Mellanöstern och Sydostasien har 

en genetisk känslighet att insjukna i diabetes (Wändell et al., 2010). Det finns ofta 

socioekonomiska skillnader mellan dessa personer och den övriga befolkningen, vilket kan tänkas 

vara en bidragande orsak till varför invandrare har en ökad risk att insjukna (Berkowitz et al., 

2016). Resultatet visar att personer som emigrerat till ett nytt land med en annan kultur är sämre 

på att följa kostråd (Alzubaidi et al., 2015). Kulturella skillnader har tidigare identifierats som ett 

potentiellt hinder till följsamhet på grund av olika föreställningar om mat, hälsa och sjukdom 

(Thabit et al., 2009; Dallo, Wilson & Stimpson, 2009). Att flytta till ett nytt land kan innebära att 

behöva anpassa sina vanor till en ny matkultur och att konfronteras med kulturella eller religiösa 

skillnader i vad som ses som hälsosamma livsmedel. Frånvaron av kulturanpassad utbildning i 

individens språk försvårar dessutom situationen, och skillnader mellan vårdkulturer i 

patientrelationen kan leda till missförstånd, brist på tillit och sämre följsamhet (Cha et al., 2012). 

 

Människor med utländsk bakgrund är utsatta grupper i vårdsystemet, och deras behov måste 

undersökas för att kunna ge en bättre vård på lika villkor (Öresland & Lützén, 2014). För att 

kunna ge en bra omvårdnad och främja egenvård hos dessa patienter krävs att sjukvården har 

kulturell kompetens och visar förståelse för patientens perspektiv och kulturella olikheter. En av 

sjuksköterskors viktigaste uppgifter är att erbjuda patienter information om dess 

sjukdomstillstånd, behandling och livsstilsförändringar (Seggelke et al., 2013). Utifrån 

litteraturöversiktens resultat syns ett tydligt samband mellan bristande kunskaper och sämre 

följsamhet av kostråd hos invandrare (Cha et al., 2012). Brist på kunskap i samband med sämre 
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socioekonomiska förhållanden innebär en större risk för en sämre egenvårdskapacitet för 

invandrare. Sjukvården måste se till att fånga upp dessa patienter för att kunna bemöta deras 

behov.  

 

Sjuksköterskor behöver ha bra självkännedom och en kulturell medvetenhet, för att undvika ett 

etnocentriskt synsätt, samt för att kunna bedöma och bemöta invandrares behov med respekt och 

relevans. En kulturellt anpassad omvårdnad innebär optimerad kommunikation, utveckling av 

trygga relationer och integration av kulturella olikheter (Hansen, 2007). Enligt Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för diabetesvård (2015) kan ett kulturellt anpassat utbildningsprogram omfatta 

anpassning av språket där tolkstöd närvarar vid samtal mellan patient och vårdgivare, en 

kulturanpassad kost i utbildningen som anpassas efter patientens kostvanor, utbildningsmaterial 

översatt till patientens modersmål samt erbjudande om grupputbildning där patienter kan dela sina 

historier och upplevelser med varandra. Kulturanpassade utbildningsprogram till invandrare med 

DM2 kan potentiellt leda till en mer jämlik vård för alla, där invandrare ges samma förutsättningar 

som övriga befolkningen.  

 

Hänsyn till patienters grundförutsättningar 

I linje med tidigare studier (Nam et al., 2011; Vijan et al., 2005) visar resultatet att kostnad av 

hälsosam kost är ett hinder till följsamhet. Dålig tillgång till hälsosam mat är en orsak till minskad 

följsamhet (Smalls et al., 2014). De senaste 40 åren har tillgängligheten och konsumtion av billiga 

och smakrika livsmedel som innehåller mycket fett, salt och kalorier ökat i hela världen (WHO, 

2016). Aggressiv marknadsföring och globaliserad frihandel är centrala orsaker i denna utveckling 

(WHO, 2016). Denna förändring gäller inte bara låg- och medelinkomstländer utan också 

höginkomstländer där socioekonomiska skillnader har ökat (Keeley, 2015). Ohälsosam mat har på 

så sätt blivit det lättaste alternativet för människor med låg inkomst, vilket innebär ett hinder för 

förebyggande och behandling av diabetes. Situationen kan potentiellt sett skapa klyfta mellan 

teori, det vill säga det som bör göras, och verkligheten, det vill säga det som patienter själva gör.  

 

Vidare visar resultatet att högre utbildningsnivå innebär en minskning av följsamhet (Chourdakis 

et al., 2014), vilket motsäger resultatet från en tidigare studie där högre utbildning visades vara 

kopplat till ökad följsamhet (Okolie, Ehiemere, Ezenduka & Ogbu, 2010). Således verkar fler 

studier behövas för att kunna dra några slutsatser gällande relationen mellan utbildningsnivå och 

följsamhet till kostråd. Slutligen visar resultatet att ålder över 65 år innebär en ökad följsamhet 

(Chourdakis et al., 2014), vilket är i linje med resultaten från en tidigare studie (Nelson et al., 

2002), och att sjukdomsduration över tio år ökar följsamhet av kostråd. Forskning är dock 
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sparsam om sambandet mellan sjukdomsduration och följsamhet av kostråd vid DM2 (WHO, 

2003). Ämnet behöver studeras mer, då patienter med längre sjukdomsduration skulle kunna 

inkluderas i grupp insatser för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskap. 

 

Utifrån ett holistiskt perspektiv är det nödvändigt att ta hänsyn för patientens grundförutsättningar 

att utföra den rekommenderade kostförändring. Vården kan inte påverka allt men det är relevant 

att synliggöra potentiella hinder och diskutera dem med patienten för att hen själv får ett 

perspektiv över sin egenvårdsförmåga. Sämre socioekonomiska förhållande visas öka risken för 

komplikationer och mortalitet av individer med DM2 ( Tol, Pourreza, Shojaeezadeh, Mahmoodi 

& Mohebbi, 2012; Rawshani et al., 2016) vilket innebär en mer sårbar patientgrupp. Mer 

forskning behövs för att utveckla insatser som fokuserar på socioekonomiska hinder. Första steget 

är dock för sjuksköterskor att identifiera tecken relaterade till sämre socioekonomiska 

förutsättningar, som till exempel dåligt ekonomi och bostadssituation eller även brist på socialt 

stöd.  Detta kräver dessutom att respekt visas för patienters integritet och att vårdpersonal inte 

reducerar individen till den livssituation som denne befinner sig i. Utveckling av ett brett 

screeninginstrument som rör socioekonomiska förhållande skulle eventuellt kunna stödja 

sjuksköterskors arbete om enbart relevanta och potentiellt påverkbara socioekonomiska aspekter 

används. Sjuksköterskor samarbetar idag med kuratorer för att evaluera patientens behov, och 

hänvisar till lösningar som kan ge mer trygghet till patienten för att underlätta följsamhet av 

kostförändring i det dagliga livet. Patientutbildning kan eventuellt innehålla särskilt råd för 

hälsosam matlagning på mindre kost. Sämre socioekonomisk situation betyder inte nödvändigtvis 

ett behov av extrainsatta specifika åtgärder, men kan innebära att vårdpersonal behöver reagera 

och vid behov sätta in extra resurser. I primärvården kan exempelvis besöksfrekvens omvärderas 

utifrån patientens behov. Mer tid för patientutbildning och tätare uppföljning i grupp eller 

individuellt är exempel på åtgärder som potentiellt sett kan erbjudas för att ge det nödvändiga 

personaliserade stödet som vissa patienter kan sakna.  

Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes som metod för att granska och sammanfatta aktuell forskning av ämnet 

(Polit & Beck, 2014). Översikten inkluderade både kvantitativa och kvalitativa studier, eftersom 

en kombination av båda forskningsansatser ansågs ge olika synvinklar av ett fenomen och bidra 

till ett mer utförligt och nyanserat resultat (Forsberg & Wengström, 2015). Sökningen efter 

artiklar gjordes i databaserna: PubMed, CINAHL och PsycINFO, som ansågs täcka ämnets 

viktigaste områden. Sökningen gjordes med hjälp av en bibliotekarie vid Uppsala 
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universitetsbibliotek, som assisterade författarna i val av indextermer och relevanta sökord samt 

med genomförande av sökningen. Indextermer ökade sökningens relevans genom att fånga 

relaterade sökord. Samma kombinerade sökord användes i alla databaser för att öka sökningens 

koherens och replikerbarhet, men det är tänkbart att användningen av fler sökord hade kunnat ge 

en annorlunda resultat. Sökningen begränsades till orginalartiklar publicerade mellan 2012 och 

2016. Resultatet är således mindre omfattande, men reflekterar den mest aktuella forskningen. 

Ytterligare begränsningar gjordes gällande studier med deltagare under 18 år, med typ 1 diabetes 

samt graviditetsdiabetes, vilket innebär att resultatet inte är generaliserbart till dessa grupper. 

 

Studien genomfördes utifrån ett globalt perspektiv, då inga begränsningar gjordes i sökningen 

gällande studiernas land och patienternas bakgrund. Diabetes är ett världsomfattande problem och 

författarna ville därför inkludera patienter från olika etniska grupper, med olika kulturella 

bakgrunder för att kunna jämföra likheter och olikheter. Ett globalt perspektiv är relevant idag, 

med tanke på ändrade migrationsmönster, vilket kräver bredare kunskap från vården. Resultat 

reflekterar dock mer en västerländsk kontext då studierna gjordes i USA, Australien och Europa. 

 

De valda artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Forsberg och Wengströms (2015) mallar för 

utvärdering av vetenskapliga artiklar. Mallen som användes för de kvantitativa artiklarna avsågs 

ursprungligen för granskning av kvasi-experimentella studier. Den betraktades dock relevant att 

använda för observationsstudier då den granskar studiens syfte, undersökningsgrupp, 

datainsamling, mätinstrumenten, dataanalys och generaliserbarhet. Endast artiklar som ansågs 

vara av medel eller hög kvalitet inkluderades i studien vilket höjer översikts vetenskapliga värde. 

De valda artiklarna lästes och analyserades individuellt av oss båda innan vi tillsammans arbetade 

fram ett gemensamt resultat. Detta förfarande stärker översiktens reliabilitet och trovärdighet 

(Polit & Beck, 2014). Kvantitativa data dominerade i översikten. Detta kan ge en mindre varierad 

resultat, då kvantitativa studier inte induktivt undersöker ett fenomen. Bevisvärdet för resultatet 

kan dock anses bli högre, på grund av inklusionen av kvantitativa studier. En begränsning av 

översikts resultat ligger dock i studiedesignen av de flesta inkluderade artiklarna. 

Korrelationsanalyser användes i tvärsnittsstudier och longitudinella studier, vilket utesluter 

definitiva slutsatser om orsakssamband. Vidare använde alla kvantitativa artiklar självskattande 

formulär för datainsamling. Trots att deras validitet och reliabilitet kontrollerades finns det en risk 

för recall bias och felrapportering på grund av social desirability (Polit & Beck, 2014). Vi anser 

således att longitudinella och randomiserade studier med slumpmässigt valda 

undersökningsgrupper behövs för att få säkrare och djupare kunskap om följsamhet av kostråd 

och de identifierade teman. 



25 
 

Slutsats 

Följsamhet av kostråd vid Diabetes Mellitus typ 2 påverkas av personliga föreställningar gällande 

sjukdomen och kostförändringen, mental hälsa, sociala relationer samt både kulturell och 

socioekonomisk situation. Utifrån denna kunskap kan vårdgivaren bättre identifiera individens 

förutsättningar att ändra sin kost och personalisera omvårdnaden efter dem. Sjuksköterskan kan ta 

hänsyn för hur patienten tänker kring sin sjukdom och leda vägen mot mer realistiska 

föreställningar, med en högre sjukdomsinsikt som mål. Self-efficacy och socialt stöd betraktas 

som väsentliga aspekter att främja hos patienten, då de ökar följsamheten. Ett effektivt stöd bör 

identifiera och bygga på individens egen förmåga att ändra sin kost, samtidigt som det bör 

innehålla tidig och anpassade information som inkluderar närstående.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Granskningsmall för kvasi experimentella studier (Forsberg & Wengström, 2015) 

 

A. Syftet med studien 
 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?         JA   /   NEJ 

 

Är designen lämplig utifrån syftet?                 JA   /   NEJ 

 

B. Undersökningsgruppen 
 

Vilka är inklusionskriterierna? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Vilka är exklusionskriterierna?  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Vilken urvalsmetod användes?  Randomiserat urval  - Obundet slumpmässigt urval - Kvoturval - 

Klusterurval - Konsekutivt urval - Annat: ……………….. -  Ej beskrivet 

 

Är undersökningsgruppen representativ?      JA   /   NEJ      

 

Var genomfördes undersökningen? ………………………………………………………… 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? ……………………………………. 

 

C. Mätmetoder 
 

Vilka mätmetoder användes? 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Var reliabiliteten beräknad?         JA   /   NEJ 

 

Var validiteten diskuterad?          JA   /   NEJ 

D. Analys 
 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  

 

Om nej, vilka skillnader fanns? ……………………………………………………………… 

 

Hur stort var bortfallet?  …………………………………………………………………….. 

 

Fanns en bortfallsanalys?       JA   /   NEJ 

 

Var den statistiska analysen lämplig?      JA   /   NEJ 
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Om nej, varför inte?.................................................................................................................. 

 

Vilka var huvudresultat? 

 

...................................................................................................................................................... 

 

Erhölls signifikanta skillnader?       JA   /   NEJ 

 

Om ja, vilka variabler? ………………………………………………………………………… 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

...................................................................................................................................................... 

 

Instämmer du?               JA   /   NEJ 

 

E. Värdering 
 

Kan resultaten generaliseras till annan population?    JA   /   NEJ 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?                           JA   /   NEJ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?         JA   /   NEJ 

 

Motivera varför eller varför inte! ……………………………………………………………… 

 

Bedömning av artikelns vetenskaplig kvalitet:     LÅG      /     MEDELHÖG      /        HÖG 

 

 

Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 2015) 

 

A. Syftet med studien? 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? ………………………………………………………... 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?      JA   /   NEJ 

 

B. Undersökningsgrupp 
 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna)     JA   /   NEJ 

 

Var genomfördes undersökningen? ……………………………………………………………. 

 

Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vilken urvalsmetod användes? Strategiskt urval - Snöbollsurval - Teoretiskt urval - Ej angivet 
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Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annat relevant demografisk 

bakgrund) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Är undersökningsgruppen lämplig?   JA   /   NEJ 

 

C. Metod för datainsamling 
 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

JA   /   NEJ 

 

Beskriv: ……………………………………………………………………………………... 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågors etc.)?    JA   /   NEJ 

 

Beskriv:…..………………………………………………………………………………….. 

 

Ange datainsamlingsmetod: Ostrukturerade intervjuer - halvstrukturerade intervjuer - 

fokusgrupper - observationer - video-/bandinspelning - skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?      JA   /   NEJ 

 

D. Dataanalys 
 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

 

………………………………..………………………………………………………………… 

 

Ange om: 

-Teman är utvecklade som begrepp.   JA   /   NEJ 

-Det finns episodiskt presenterade citat.   JA   /   NEJ 

-De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna. JA / NEJ 

-Svaren är kodade.   JA   /   NEJ 

 

Resultatbeskrivning: ……………..……………………………………………………………. 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterat?    JA   /   NEJ 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?   JA   /   NEJ 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  JA   /   NEJ 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  JA   /   NEJ 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?    JA   /   NEJ 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat originaldata, 

summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?   JA   /   NEJ 

 

E. Utvärdering 
 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?   JA   /   NEJ 

Stöder insamlade data forskarens resultat?   JA   /   NEJ 

Har resultaten klinisk relevans?   JA   /   NEJ 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?   JA   /   NEJ 

Finns risk för bias?  JA   /   NEJ 
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Vilken slutsats drar författaren? ………………………………………………………………. 

 

Håller du med om slutsatserna?    JA   /   NEJ 

 

Om nej, varför inte? …………………………………………………………………………. 

 

Ska artikeln inkluderas?    JA   /   NEJ 

 

Bedömning av artikelns vetenskaplig kvalitet:     LÅG      /     MEDELHÖG      /        HÖG 

 

                                   

 

Bilaga 3. Översikt av artiklarnas syfte och resultat  

Författare/år Syfte Resultat  

Adam et al. 

(2014) 
Att undersöka prevalens och samband 

mellan nivån på depressiva symtom, self-

efficacy, och följsamhet i patienter med 

typ 2-diabetes.  

Ett statistiskt signifikant negativt samband 

observerades mellan depressiva symtom och self-

efficacy (r= -0.461, p= 0.000), samt mellan depressiva 

symtom och följsamhet av kostråd (r= -0.313, p= 

0.020). Det finns en stark positiv samband mellan 

följsamhet av kostråd och self-efficacy (r= 0.701, p < 

0.01). Ingen signifikant skillnad märktes mellan könen 

gällande depressiva symtom eller följsamhet. 

Alzubaidi, et 

al. (2015) 
Att jämföra uppfattningar om sjukdom 

och behandling mellan arabisktalande 

invandrare (ASP) och kaukasiska 

engelsktalande personer(ESP) med typ 2-

diabetes, och undersöka relationen mellan 

dessa föreställningar och följsamhet till 

egenvård. 

Arabisktalande deltagare (ATD) följer mindre 

kostråden än engelsktalande deltagare (ETD) (p = 

0.002). ATDs negativa föreställningar om diabetes 

var  signifikant korrelerade med sämre följsamhet av 

kostråd jämfört med ETDs: kost beteenden (p  <0,01; 

95% konfidensintervall (CI) = -1.17, -0.84). 

Booth et al. 

(2013) 
Att undersöka synpunkter från personer 

som nyligen diagnostiserats med typ 2-

diabetes i 
relation till kost och motion, samt att 

jämföra dessa med vårdpersonalens 

synpunkter 

Hinder i följsamheten av diabetes kostråd beskrevs av 

patienter i fem teman: ändring av gamla vanor, 

negativa åsikter om diabeteskost, sociala relationer, 

brist på motivation och kunskapsbrist. 

Carpenter 

(2012) 
Att undersöka värderingar gällande 

diabetes som upplevda faror och tankar 

och hur det påverkade  följsamheten 

av  egenvård hos oförsäkrade 

Appalachians. 
 

Resultaten visar ett signifikant negativt samband 

mellan upplevda faror och följsamhet av kost  (r =-.31; 

p  <0,05), samt mellan tankar som "det finns ingenting 

som jag behöver göra" och följsamheten av allmän och 

specifika kostråd (r =-.23/-.24; p  <0,05). Ett synsätt 

som betraktar diabetes som en utmaning och 

en  accepterande attityd är positivt korrelerade  med 

följsamhet av kostråd (respektive r =.35 och r =.24; 

p  <0,05). 

Cha et al. 

(2012) 
Att undersöka potentiella faktorer 
som påverkar egenvårdbeteenden hos 

koreanska invandrare med typ 2-diabetes. 

Koreanska vyer om mat, avsaknaden av kulturellt 

känsligt 
diabetiska kostråd,  sociala sammankomster, 

traditionella 
rollförväntningar, val av passande livsmedel och 

relationen med vårdgivaren beskrevs som betydande 

faktorer i följsamheten av kostråd. 
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Chasens et al. 

(2013) 
Att undersöka relationen av nedsatt 

sömnkvalitet och sömnighet under dagen 

med psykologiska och sociala faktorer 

som påverkar egenvård av typ-2 diabetes. 

Dålig sömnkvalitet är signifikant negativt associerad 

med följsamhet av kostråd (r = –0.223,  p< 0.05 ) 

Chourdakis et 

al. (2014) 
Att undersöka egenvård beteenden hos 

vuxna med typ 2-diabetes i norra 

Grekland. 

Äldre patienter (>65 år) samt patienter som fått typ 2 

diabetes diagnos för minst tio år sedan är statistiskt 

mer benägna att följa sina kostråd (p < 0.05). Det finns 

ett signifikant negativt samband mellan  högre 

utbildningsnivå  (>9 år utbildning) och råd om 

fördelningen av kolhydratintaget under dagen. 

Hemphill et al. 

(2013) 
Att undersöka äldre vuxnas 

föreställningar om variationen av deras 

diabetes symptom 
och sjukdomsduration i samband med 

följsamhet av egenvård över tid 

Förståelse av den kroniska karaktären av DM2 och 

dess symtom positivt relaterades till förbättring av kost 

bland manliga patienter (β= .33, p = .01). Sambandet 

var inte signifikant hos kvinnor. 

Henry et al. 

(2013) 
Att undersöka hur den äldre patientens 

följsamhet av diabetes kostråd påverkas 
Av makens kostrelaterade undergrävande 

attityd. 

Makens frestande attityd -men inte makens likgiltighet 
- var associerat med sämre följsamhet av kostråd 
(β −.302, p < 0,01) 

Hernandez-

Tejada et al. 

(2012) 

Att utvärdera egenmaktens effekt på 

följsamhet av medicinering  och 

egenvårds beteenden för vuxna med typ 

2-diabetes. 

Patientens egenmakt var signifikant associerad med 

följsamhet av diet (r = 0,24, P <0,001). 

Johnson et al. 

(2013) 
Att studera en gemensam hantering av 

följsamhet av diet och motion i relationer 

för patienter diagnostiserade med 

diabetes typ 2, indirekt via mekanismen 

av patient och partners diabetes efficacy  
 

Resultatet visade att ett en gemensam hantering har 

samband med högre nivåer av self-efficacy för både 

patienter och partner  som i sin tur var då i samband 

med ökad följsamhet av kostråd (β=  .49, p  < .001).  
Resultaten visade även gemensam hantering har 

indirekt samband med följsamhet av  kostråd via både 

patient och make self-efficacy. 

Johnson et al. 

(2015) 
Att undersöka om överbeskyddande av 

partner är förknippat med sämre 

följsamhet av kostråd, vid diabetes typ 2. 

Undersöka sambandet mellan 

överbeskyddande av partner och diabetes 

oro via fenomenen av makens 

engagemang 

Överbeskyddande var associerad med minskad 

följsamhet av kostråd (r = –0.26,  p < 0.01). 

Överbeskyddande indirekt påverkan av följsamhet av 

kostråd medieras av ökad  diabetes-oro vid låg aktiv 

engagement (p = 0.03). 

Laranjo et al. 

(2014) 
Att undersöka patienternas uppfattning av 

underlättande faktorer, hinder och 

förväntningar i egenvård av typ 2 

diabetes 

Beroende på situation var diabetesinformation och 

sociala relationer både hinder och underlättande faktor 

i förändring av matvanor. Hinder vid ändring av 

kostvanor beskrevs i fyra kategorier:  beslutförmåga 

och motivation, matkvalitet, matkvantitet och 

tidsschemat. 

Pereira et al. 

(2014) 
Att analysera hur familjerelaterade 

variabler såsom anpassade och stöd från 

partners, hantering och stress inom 

familjen påverkar förhållandet mellan 

negativa 
uppfattningar om läkemedel och 

följsamheten av egenvård hos typ 2-

diabetes patienter. 

Minskat positivt stöd från anhöriga (t= -2.319; p= 

0.020), ledde till minskad chans att diabetespatienterna 

följde kostråden. Ett minskat negativt stöd från 

anhöriga          (t= -2.773; p= 0.01),  ledde till en 

minskad chans att patienterna med negativa 

övertygelser gällande mediciner, följde kostråden.  
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Smalls et al. 

(2012) 
Att undersöka sambandet mellan 

emotionell coping och diabetes kunskap, 

medicinering följsamhet och egenvårds 

beteenden hos vuxna med typ 2-diabetes. 

Statistiskt signifikanta korrelationer observerades 

mellan emotionell coping [mätt med känslomässiga 

uttryck (EE) och emotionell bearbetning (EP)] och 

följsamhet av diabetes kostråd. EP: β 0,52, 95% CI 

0,24-0,81 - EE: β 0,38, 95% CI 0,13-0,64) 

Smalls et al. 

(2014) 
Att undersöka faktorer i bostadsområden 

påverkan på egenvård hos vuxna med typ 

2-diabetes. 
 

Egenvårdsbeteende vid diabetes var signifikant 
associerad med socialt stöd (r = 0,31, p <0,001). Sämre 

tillgång till hälsosamma livsmedel var associerad med 

sämre följsamhet av kostråd (r  = -0.20, p <0,001). 

Stephens et al. 

(2013) 
Att undersöka effekten av partners stöd 

och kontroll över kosten (övertalning och 

press) på diabetes oro och följsamhet av 

kosten hos individer med typ 2 diabetes. 

Makarnas kostrelaterade stöd positivt korrelerade 

med  patienternas följsamhet (fast effect = 0.14,  p 

<0.001) medan kost-relaterade övertalning och 

påtryckningar hade ett marginellt negativt samband 

med följsamheten(fast effekt = -0.05, t (125)= -1.76, 

p= 0.08).  
 

Walker et al. 

(2012) 
Att undersöka sambandet mellan diabetes 

fatalism, medicinering följsamhet 
och egenvårds beteenden hos vuxna med 

typ 2 diabetes. 

Diabetes fatalism korrelerade signifikant med 

följsamhet av kostråd (r = -0,26, P <0,001). Sambandet 

mellan diabetes fatalism och medicinering följsamhet, 

diabetes kunskap och diabetes egenvård beteenden 

förändrades inte nämnvärt när depression sattes till 

modeller, vilket tyder på att sambanden är oberoende 

av depression. 

Walker et al. 

(2015) 
Att utveckla och testa latenta variabler av 

socioekonomiska och psykosociala 

hälsofaktorer som påverkar diabetes 

egenvård. 

psykisk ohälsa (r = -0,13, p = 0,016), högre socialt stöd 

(r = 0,15, p = 0,007), och högre self-efficacy (r = 0,47, 

p <0,001) var signifikant relaterade till följsamhet av 

kostråd och övrig diabetes egenvård. 

 

 


