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Sammanfattning 

Bakgrund: Typ 2 diabetes ökar hos befolkningen globalt och även i Sverige. Den debuterar i 

allt yngre åldrar och det beror på mer ohälsosamma matvanor och minskad fysisk aktivitet. 

Typ 2 diabetes är en kronisk sjukdom som medför behandling livet ut med förändrade 

kostvanor och medicinering. Sjukdomen är allvarlig och förkortar livslängden. 

Syfte: Syftet är att beskriva och sammanställa vilka olika omvårdnadsåtgärder 

distriktssköterskan kan använda sig av för att motivera och hjälpa patienter att förebygga 

insjuknandet i typ 2 diabetes. 

Metod: Litteraturöversikt där 16 artiklar med kvalitativ ansats inkluderades och analyserades 

med manifest innehållsanalys. 

Resultat: Det framkom två kategorier i resultatet: Stödjande insatser för en hälsosam livsstil 

och Omständigheter som påverkar livsstilsförändringar. Resultatet visade olika 

omvårdnadsåtgärder som kan hjälpa patienten till livsstilsförändringar, som till exempel 

undervisning, motivation, familjestöd och teknologi. Det framkom också att kultur och 

ekonomisk situation har stor betydelse vid livsstilsförändringar. 

Slutsats: Distriktssköterskan bör involvera hela familjen, ge evidensbaserad undervisning 

gällande kost och motion samt stödja och följa den enskilde patienten vid 

livsstilsförändringar. Det möjliggör bibehållen hälsa och livskvalitet för patienten. Typ 2 

diabetes är ett folkhälsoproblem, därför är det förebyggande arbetet viktigt både för patienten 

och samhället. 

Nyckelord: livsstil, egenvård, distriktssköterska, diabetes typ 2 och hälsoförebyggande 

åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Diabetes type 2 is increasing in the population worldwide, as well as in 

Sweden. It is introduced in ever younger ages and is caused by unhealthy food habits and 

decreasing physical activity. Diabetes type 2 is a chronic disease that requires lifelong 

treatment, diet, and medication. The syndrome is severe and reduces life expectancy. 

Aim: The aim is to describe and to compile nursing actions that a community health nurse can 

use to motivate and to help patients to prevent the introduction of diabetes type 2. 

Method: The study was conducted through a literature review, where 16 articles with a 

qualitative approach were included and analyzed with manifest content analysis. 

Results: Two categories emerged in the result: Supporting inserts for a healthy lifestyle and 

circumstances that affect lifestyle changes. The result showed different nursing actions that 

could help the patient with lifestyle changes, such as teaching, motivation, family support, and 

technology. Additionally, culture and economic situation are important factors in lifestyle 

changes. 

Conclusion: A community health nurse should involve the whole family, give evidence-

based teaching about food habits and exercise, and support and follow up patients individually 

regarding lifestyle changes. All this may enable sustained health and quality of life for the 

patient. Diabetes type 2 is a common health problem, which emphasizes the importance of 

preventive work for the patient and society. 

Key words: lifestyle, self-care, community health nurses, diabetes mellitus type 2 and health 

prevention. 
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BAKGRUND 

Inledning 

Det finns olika typer av diabetes, de vanligaste är typ 1 och typ 2. Av alla patienter med 

diabetes har 90 % typ 2 diabetes (Sagen, 2013a). Vid typ 1 diabetes produceras inget insulin 

och insulin måste därför tillföras medan vid typ 2 produceras mindre mängd insulin och 

kroppen har nedsatt insulinkänslighet i cellerna (Mulder, 2008). Typ 2 diabetes är ett växande 

folkhälsoproblem. Orsaker till detta är en åldrande befolkning, ohälsosamma matvanor och 

för lite fysisk aktivitet. Medelåldern för debut vid typ 2 diabetes, eller så kallad 

åldersdiabetes, är cirka 60 år (Henningsson, 2014). 

 

Typ 2 diabetes 

Typ 2 diabetes är en kombination av både insulinresistens och insulinbrist. Insulin är ett 

hormon som bildas i de langerhanska öarna i bukspottskörtelns endokrina del och reglerar 

blodglukosnivån. Insulinet verkar genom att minska leverns glukosproduktion och stimulerar 

glukosupptaget i både muskel- och fettvävnad och det frisatta insulinet binds till 

insulinreceptorer (Henningsson, 2014). Receptorernas antal kan variera, vid ökad fysisk 

aktivitet kan antalet receptorer öka, medan vid ett högt blodsocker, som kallas hyperglykemi, 

så kan antalet receptorer minska. Vid insulinresistens blir fett- och muskelvävnad mindre 

känslig för insulin och det krävs högre doser av insulin för att ta upp glukos (Henningsson, 

2014). Eftersom insulinet inte fungerar på ett normalt sätt så fortsätter blodsockernivåerna att 

stiga och bukspottskörteln frigör mer insulin. Hos vissa personer leder det till att 

bukspottskörteln blir kraftlös, vilket gör att den producerar mindre insulin (International 

diabetes federation, 2017). På grund av den minskade produktionen av insulin så debuterar 

diabetessjukdomen (Henningsson, 2014). I en studie har det framkommit att 

diabetessjukdomen troligen debuterar när det sker en minskning av cellmassan i 

bukspottskörteln (Butler et al., 2003). 

Enligt International diabetes federation (2017) så ska ett normalt fasteblodsocker ligga under 

6,1 millimol per liter (mmol/L). Fasteblodsocker mellan 6,1–6,9 mmol/L medför en risk för 

att utveckla typ 2 diabetes. För att kunna ställa diagnosen typ 2 diabetes ska fasteblodsockret 

ligga över 7,0 mmol/L. 
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International diabetes federation (2017) beskriver symtom som uppstår vid typ 2 diabetes och 

att det är liknande de symtom som uppstår vid typ 1 diabetes. Ökad törst, större urinmängd, 

trötthet, svårläkta sår, återkommande infektioner och stickningar/domningar i händer och 

fötter är typiska symtom. Oftast har typ 2 diabetes ett långsammare förlopp och det är svårt att 

fastställa när sjukdomen har debuterat. En del får diagnosen först när det uppstår någon form 

av komplikation orsakat av det höga blodsockret, som magsår, synförändringar, njursvikt eller 

infektioner (International diabetes federation, 2017). 

Typ 2 diabetes är en kronisk sjukdom som innebär en livslång behandling med förändrade 

levnadsvanor och medicinering (Sagen, 2013b). Sjukdomen påverkar livssituationen och 

dagligen måste patienten fatta beslut utifrån sin sjukdom när det gäller kost och motion 

(Skafjeld & Graue, 2013). 

 

Riskfaktorer för att utveckla typ 2 diabetes 

Ärftlighet i kombination med för stort energiintag, övervikt/fetma och för lite fysisk aktivitet 

är bidragande orsaker till att typ 2 diabetes utvecklas (Henningsson, 2014). Om en förälder 

eller syskon har typ 2 diabetes så ökar risken med 40 % att själv insjukna (Mulder, 2008).  

Social utsatthet, så som begränsad ekonomi och låg utbildningsnivå, kan vara orsak till 

övervikt/fetma (Mulder, 2008). Bennet (2018) har uppmärksammat i sin artikel att i många 

invandrargrupper anhopas riskfaktorer, som övervikt/fetma och fysisk inaktivitet. Dessutom 

har många invandrargrupper en genetisk högre risk för att insjukna i typ 2 diabetes på grund 

av att vissa populationer har nedsatt insulinproduktion medan andra har nedsatt 

insulinkänslighet (Bennet, 2018). I en annan artikel framkommer det att globalt flyttar många 

människor från landsbygd in till staden på grund av fattigdom. En riskfaktor för att utveckla 

typ 2 diabetes är fattigdom. I kombination av fattigdom och fysisk inaktivitet så ökar risken 

ytterligare för att drabbas av typ 2 diabetes (Chien, Li & Staudt, 2017). Enligt Lirussi (2010) 

har olika invandrargrupper som har invandrat till länder med hög inkomst en högre risk för att 

utveckla typ 2 diabetes. Dessutom har de också en högre sjuklighet och dödlighet (Lirussi, 

2010). 

Enligt International diabetes federation (2017) innebär graviditetsdiabetes (GDM) ett förhöjt 

blodsocker under graviditeten. GDM kan utvecklas hos gravida kvinnor, oftast under andra 

till tredje trimestern. I vissa fall diagnostiseras kvinnan redan under första trimestern och då 

beror det troligen på att hon har haft en odiagnostiserad diabetes redan innan graviditeten. 
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Oftast försvinner GDM när barnet är fött, men ibland kvarstår sjukdomen. Kvinnor som har 

haft GDM riskerar att utveckla typ 2 diabetes senare i livet. Riskfaktorer för att utveckla 

GDM kan bero på kvinnans ålder, kraftig viktuppgång under graviditeten och ärftlighet för 

diabetes (International diabetes federation, 2017). Sjukvården bör erbjuda stöd och ge 

information till kvinnor som haft GDM och dessutom följa upp dessa kvinnor kontinuerligt 

när det gäller vikt och blodsocker (Socialstyrelsen, 2018). 

Vid det metabola syndromet, som förkortas som MEtS, finns en ökad risk för att utveckla typ 

2 diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Det är en blandning av riskfaktorer som är nära relaterade 

till varandra, så som bukfetma, ett ogynnsamt blodfettsmönster (dyslipidemi), högt blodsocker 

och högt blodtryck. (Riserus, Andersson, Hambraeus & Johansson, 2013). Riserus och 

medarbetare (2013) skriver att när det gäller att förhindra och behandla MEtS så är 

förebyggande av bukfetma en viktig aspekt. Troligen uppstår MEtS som en följd av en 

genetisk sårbarhet med en ökad risk i kombination med en ohälsosam livsstil. Olika 

mekanismer kan framkalla MEtS som till exempel stress, rökning och för stor 

alkoholkonsumtion. För att förebygga MEtS så är kostvanor den enskilt viktigaste faktorn 

(Riserius et al., 2013). Övervikt/fetma i sig leder inte till att alla utvecklar typ 2 diabetes, men 

livsstilsförändringar har ändå många hälsovinster och påverkar den totala hälsan positivt 

(Mutie, Giordane & Frank, 2017). 

 

Behandling vid typ 2 diabetes 

Henningsson (2014) beskriver att behandlingen vid typ 2 diabetes är främst förändrad kost, 

ökad fysisk aktivitet och rökstopp. Vid farmakologisk behandling är tablett Metformin oftast 

förstahandspreparat. Metformin stimulerar glukosupptaget i muskler och fördröjer upptaget av 

glukos från tarmen. Det har framkommit att Metformin kan förhindra utvecklingen av typ 2 

diabetes vid nedsatt glukostolerans (Henningson, 2014). Socialstyrelsen (2018) skriver att om 

inte livsstilsförändringar och Metformin är tillräckligt för att uppnå målen för en bra 

glukosnivå så kan patienten erbjudas insulin eller andra glukossänkande läkemedel enskilt 

eller som tillägg till Metformin. Eftersom typ 2 diabetes har ett fortskridande förlopp så är 

insulinbehandling oftast nödvändigt på grund av otillräcklig insulinproduktion 

(Socialstyrelsen, 2018). Det sker oftast 10–15 år efter att sjukdomen debuterat (Henningsson, 

2014). 
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Samhällsperspektiv utifrån typ 2 diabetes 

I en litteraturstudie av Kolb och Martin (2017) sammanfattas olika faktorer som bidrar till den 

snabba globala ökningen av typ 2 diabetes. Förutom ohälsosamma kostvanor, fysisk 

inaktivitet och låg socioekonomisk status så framkommer det att ökad bildskärmstid, 

exponering för fint damm och buller, sömnstörningar, depression och stress kan ha betydelse 

för utvecklingen av typ 2 diabetes. Andra faktorer som kan ha betydelse men som inte är så 

väl undersökta ännu är klimat, UV- eller joniserad strålning samt exponering av gifter eller 

allergener (Kolb & Martin, 2017). 

I fattiga länder är det viktigt att arbeta både på individ- samt samhällsnivå för att kunna 

förändra hälsobeteenden. Förutom förändrade kostvanor så behövs åtgärder som underlättar 

tillgång till fysisk aktivitet, dels minskade kostnader på träningskort samt underlätta 

tillgänglighet för träning (Chien et al., 2017). 

 

Hälso- och sjukvårdens roll 

Typ 2 diabetes är en allvarlig progressiv sjukdom där den förväntade överlevnaden är 

förkortad. Det är därför angeläget att förhindra eller fördröja insjuknandet i diabetes (Jansson 

& Engfeldt, 2007). Socialstyrelsen (2018) skriver att hälso- och sjukvården har en viktig roll 

när det gäller vården av patienter med typ 2 diabetes. Utbildning bör erbjudas för att 

patienterna ska kunna bedriva sin egenvård på bästa möjliga sätt. Utbildningen ska utgå från 

den enskilde patientens behov och kulturella bakgrund (Socialstyrelsen, 2018). Målet för 

patienternas egenvård av typ 2 diabetes är att ha kunskap om olika riskfaktorer som kan bidra 

till ohälsa och bibehålla en god livskvalitet (Socialstyrelsen, 2015). 

I en studie av Loskutova (2018) framkommer det att brist på motivation hos patienter kan 

påverka deras diabetesvård negativt gällande kost, motion och egenvård. Patienter som saknar 

motivation har dessutom svårare att upprätthålla en regelbunden vårdkontakt. Kontinuerligt 

stöd från sjukvården och samhället är betydelsefullt för patienternas motivation till egenvård 

av deras typ 2 diabetes (Loskutova, 2018). Primärvården har som uppgift att motivera 

patienter till egenvård (Skafjeld & Graue, 2013). Förebyggande åtgärder för att förhindra 

diabeteskomplikationer är viktigt för att kunna förbättra hälsan hos patienterna och minska 

kostnaderna för vården (Sagen, 2013b). 
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Distriktssköterskans profession 

I kompetensbeskrivning (2019) står det att distriktssköterskan ska arbeta för att främja god 

hälsa, uppmuntra till goda levnadsvanor och besitta fördjupad kunskap om både frisk- och 

skyddsfaktorer för att uppnå en jämlik folkhälsa. När det gäller omvårdnad ska 

distriktssköterskan stärka patientens egna resurser för egenvård, både genom utbildning och 

information för att patienten ska kunna ta ansvar för sin egen hälsa. Distriktssköterskan bör 

utgå från patientens perspektiv vid planeringen av omvårdnaden och utgå från hens 

sociokulturella kontext, psykosociala förhållanden och sociala situation. Distriktssköterskan 

ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet (Kompetensbeskrivning, 2019). 

 

Etiskt perspektiv 

Socialstyrelsen (2015) skriver att vård och omsorg ska vara jämlik, oavsett ålder, kön, 

etnicitet och utbildning. Alla människor som bor i Sverige ska ha samma rätt till vård och 

omsorg och behandlas på ett likvärdigt sätt (Socialstyrelsen, 2015). För att vården ska kunna 

ges på lika villkor så måste hälso- och sjukvården prioritera patienter som har störst behov, 

eftersom hälsan inte är jämlikt fördelad (Socialstyrelsen, 2018). 

När en person drabbas av en kronisk livslång sjukdom, som typ 2 diabetes, så kan det 

upplevas som en kris och en hotad autonomi. Hälso- och sjukvårdens roll blir att stödja 

patienten att återta kontrollen över sin sjukdom (Socialstyrelsen, 2018). Enligt Socialstyrelsen 

(2018) så kan stödjande insatser innefatta individuell anpassad information om sjukdomen 

samt behandling. Patienten bör involveras i behandlingen och vara med i utformandet av sin 

egen vård. Detta för att vården ska bli säkrare, mer följsam och ge ett bättre resultat. 

Behandlingen ska sträva efter att vara hälsofrämjande och hälsoinriktad (Socialstyrelsen, 

2018). 

Socialstyrelsen (2018) skriver att hälso- och sjukvården kan hamna i ett etiskt dilemma när en 

patient med diabetes inte vill acceptera den mest optimala behandlingen för sin hälsa och 

livskvalitet. Det kan till exempel handla om insulinbehandling, hälso- och sjukvården kan inte 

tvinga patienten att påbörja insulinbehandling om hen inte är motiverad. Personalen måste 

utgå ifrån patientens självbestämmande och integritet (Socialstyrelsen, 2018). 
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Teoretisk referensram 

Kirkevold (2000) beskriver Orems omvårdnadsteori och menar att den kan användas som en 

teoretisk referensram för distriktssköterskor som möter patienter som ska genomföra 

egenvård. Målet är att patienten självständigt ska utföra sin egenvård och på så sätt uppnå 

välbefinnande och hälsa. Kirkevold (2000) skildrar egenvård utifrån Orems teori och att den 

är beroende av patientens mentala, psykologiska och fysiska egenskaper. Teorin innehåller tre 

begrepp, egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Kirkevold (2000) skriver att målet 

med egenvård är aktiviteter som patienten gör själv, tar initiativ till och utför för att 

upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Patienten har stort ansvar när det gäller att utveckla 

bra vanor och på det sättet främja hälsa. Gällande egenvårdsbehov så besitter patienten 

kunskap och färdigheter för att själv kunna utföra egenvårdsbehov. Patienten har förmåga att 

främja sin hälsa, förebygga sjukdom och genom att utföra åtgärder motverka sjukdom enligt 

Orem. När egenvårdsbehovet överskrider patientens egen kapacitet att utföra sin egenvård så 

uppstår en egenvårdsbrist och patienten behöver omvårdnad. Egenvårdskrav kan beskrivas 

som de egenvårdsaktiviteter som patienten själv måste utföra för att kunna bibehålla eller 

uppnå hälsa. Kirkevold (2000) förklarar att Orem beskriver tre olika omvårdnadssystem, 

fullständigt kompenserande omvårdnadssystem, delvis kompenserande omvårdnadssystem 

och stödjande/undervisande omvårdnadsystem. Vid fullständigt kompenserande 

omvårdnadssystem måste sjuksköterskan hjälpa patienten att utföra all egenvård. Vid delvis 

kompenserande omvårdnadssystem så utför patienten delar av sin egenvård men 

sjuksköterskans omvårdnadshandlingar behövs för att stödja patienten. 

Stödjande/undervisande omvårdnadssystem innebär att patienten får lära sig att utföra de 

åtgärder som är nödvändiga för att kunna tillgodose sina egna egenvårdskrav. 

Distriktssköterskor använder sig av hjälpmetoder för att kunna hjälpa och stödja patienterna 

initialt med egenvård, vägleda, stödja fysiskt och psykiskt, skapa en utvecklande miljö och 

undervisa. Genom dessa led kan distriktssköterskorna hjälpa patienterna att få en ökad 

förmåga till egenvård (Kirkevold, 2000). 

 

Problemformulering 

Enligt Socialstyrelsen (2016) ska hälso- och sjukvårdspersonal ha kompetens när det gäller att 

samtala och ge råd gällande levnadsvanor. Det är betydelsefullt att utgå från den enskilda 

patientens nuvarande livsstil och därifrån påbörja intervention (Socialstyrelsen, 2016). 

Diabetes innebär en stor utmaning för hälso- och sjukvården eftersom det är en sjukdom som 
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ökar och debuterar i allt yngre åldrar (Mulder, 2008). Anledningen till att sjukdomen 

debuterar i allt yngre åldrar beror på ökad fetma/övervikt, minskad fysisk aktivitet och 

ohälsosamma matvanor (International diabetes federation, 2017). Eftersom typ 2 diabetes är 

ett växande problem, både på individ- och samhällsnivå, behöver distriktssköterskan ha 

kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som kan vidtas för att förebygga typ 2 diabetes. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva och sammanställa vilka olika omvårdnadsåtgärder distriktssköterskan 

kan använda sig av för att motivera och hjälpa patienter att förebygga insjuknandet i typ 2 

diabetes. 

 

Frågeställningar 

• Vilka omvårdnadsåtgärder kan distriktssköterskan använda sig av för att motivera 

patienter till en hälsosam livsstil? 

• Vad kan underlätta för patienten i vardagen för att få en hälsosammare livsstil? 

 

METOD 

Design 

Den metod som använts för att besvara studiens frågeställningar är en litteraturöversikt. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) är syftet med en litteraturöversikt att sammanställa och 

beskriva vilken kunskap som finns inom ett visst ämne (Forsberg & Wengström, 2016). 

Artiklarna har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys för att få fram resultat 

och endast kvalitativa artiklar har granskats. Segesten (2017) beskriver att syftet med 

kvalitativa studier är att få en förståelse för människan och människans livssituation. 

Kvalitativa studier fördjupar förståelsen för ett valt område som handlar om patienternas 

erfarenheter, upplevelser, behov eller förväntningar. Det valda området redogörs till en viss 

grupp av patienter och/eller ett vårdsammanhang (Segesten, 2017). 
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Sökstrategi 

Sökning har skett i databasen PubMed. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara 

publicerade år 2015–2019, skrivna på engelska, god kvalité efter kvalitetsbedömning, 

inkluderar vuxna och kvalitativt utformade. Exklusionskriterierna var artiklar som inte var av 

god kvalité efter kvalitetsbedömning, inte motsvarade studiens syfte, innefattade barn och var 

kvantitativt utformade. De sökord som användes var community health nurses, diabetes 

mellitus type 2, health prevention, self-care och lifestyle. I sökningen, förutom MeSH-termer, 

användes sökordet ”health prevention”. På grund av att sökningen inte gav tillräckligt många 

kvalitativa artiklar så utökades publiceringsåren från fem år till tio år vid sökningen av 

kombinationen av sökorden: self-care, lifestyle, diabetes mellitus type 2 och health 

prevention. Sökningen nummer två gav tre nya artiklar som inkluderades till studien. 

Sökorden valdes för att kunna besvara studiens frågeställningar. Totalt granskades 37 abstrakt 

och 19 artiklar lästes i fulltext. Sammanlagt inkluderas 16 artiklar. Se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Litteratursökning. Databas: PubMed. Sökdatum: 2019-09-16. Filters: 5 years, 10 

years och free full text. 

Sökord Avgränsning Träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Community health nurses AND 

diabetes mellitus type 2 

2015–2019 24 5 0 0 

Self-care AND health prevention 

AND diabetes mellitus type 2 

2015–2019 175 14 1 1 

Health prevention AND diabetes 

mellitus type 2 AND lifestyle 

2015–2019 296 7 7 7 

Health prevention AND community 

health nurses 

2015–2019 356 2 2 0 

Lifestyle AND community health 

nurses 

2015–2019 27 1 1 1 

Health prevention AND diabetes 

mellitus type 2 

2015–2019 2045 4 4 3 

Self-care AND lifestyle AND 

diabetes mellitus type 2 

2015–2019 79 1 1 1 

Self-care AND lifestyle AND 

diabetes mellitus type 2 AND health 

prevention 

2010–2019 55 3 3 3 

 

 

Bearbetning och analys 

Vid första steget granskades artiklarnas titlar och abstrakt för att se om dem motsvarade 
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studiens frågeställningar. Detta gjorde författarna på varsitt håll och efter det så diskuterades 

vilka artiklar som skulle exkluderas. Samma artiklar hade valts ut vilket underlättade beslutet 

om vilka artiklar som skulle exkluderas. Studierna som blev utvalda efter första steget lästes i 

sin helhet. Alla artiklar lästes i fulltext på varsitt håll. Ingen ytterligare artikel exkluderades. 

Nästa steg var att bedöma studiernas relevans, vilket utfördes tillsammans. Vid bedömningen 

användes en relevansmall som heter ”Mall för bedömning av relevans” och är från Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2014). Relevansmallen används för att sortera 

bort studier som inte svarar mot studiens frågeställningar (SBU, 2017). Mallen från SBU 

(2014) innehåller fem kategorier för bedömningen. Sammanlagt är det tolv frågor där frågorna 

kan besvaras som ja, nej, oklart och ej tillämpligt. De fem olika kategorierna är 

studiepopulation, undersökintervention, jämförelseintervention, effektmått och studiens längd. 

Efter att dessa frågor är besvarade så görs en bedömning om studien är relevant eller inte 

relevant (SBU, 2014). Vid bedömningen av artiklarnas relevans så exkluderades tre artiklar. 

Två artiklar blev uteslutna på grund av att artiklarna hade en annan medicinsk inriktning, 

medan den tredje artikeln handlade för mycket om ekonomi. Se Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sökresultat kvalitativa studier. 

 

Kvalitetsanalys 

De 16 utvalda artiklarna som kvarstod efter relevansbedömningen har sedan 

kvalitetsgranskats med en granskningsmall enligt Forsberg och Wengström (2016). Varje 

fråga i granskningsmallen ger noll poäng alternativ ett poäng. Ju mer poäng desto högre 

kvalitet får studien. Mårtensson och Fridlund (2017) skriver att om studien har mindre än 60 

% så ska studien exkluderas. Vid 60–70 % bedöms studien ha låg kvalitet. Mellan 71–85 % 

Artikelsökning nr 1 

N= 3002 

Artikelsökning nr 2 

N= 55 

 

Granskade 

abstrakt 

N= 37 

Exkluderade 

artiklar 

N= 18 

Granskade 

artiklar fulltext 

N= 19 

Exkluderade 

artiklar 

N= 3 

Inkluderade 

artiklar 

N= 16 
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bedöms studien ha medelkvalitet. Om studien har över 85 % så anses studien ha hög kvalitet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). De 16 artiklarna som kvalitetsgranskades bedömdes ha 

tillräckligt god kvalitet, det vill säga över 60 % och inkluderades därmed i studien och finns 

presenterade i Tabell 2, se Bilaga 1. Där framgår det om studien har låg, medel eller hög 

kvalitet. 

 

Resultatanalys 

Artiklarna har analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) 

skriver att en kvalitativ innehållsanalys kan ha en manifest eller latent ansats. Analysen i 

studien är utifrån en manifest innehållsanalys. Artiklarna har studerats noggrant ett flertal 

gånger för att få en tydligare bild av innehållet. Delar av texten som svarar mot studiens 

frågeställningar har valts ut. Dessa delar av texten som valts ut kallas meningsenheter. 

Därefter har meningsenheterna kondenserats, det vill säga sammanfattats och kortas ner 

ytterligare för att få fram det som varit viktigast och mest betydelsefullt. De kondenserade 

meningsenheterna har efter det kodats (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter bildade 

författarna var för sig kategorier och underkategorier som sedan jämfördes och 

sammanställdes efter en diskussion om konsensus avseende innehållet. De studier som har 

använts i resultatet redovisas i Tabell 2, se Bilaga 1. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Några aspekter måste tas hänsyn till för att en studie ska kunna vara etisk. Studien ska belysa 

betydelsefulla frågor, hålla god vetenskaplig kvalitet och utföras utifrån ett etiskt perspektiv 

(Kjellström, 2017). Med innebörden vetenskaplig kvalitet så har artiklarna kontrollerats om de 

är etisk godkända och motsvarar studiens frågeställningar. Forsberg och Wengström (2016) 

skriver att etiska överväganden vid litteraturstudie innefattar att det framgår tydligt om 

studien har fått godkänt från en etisk kommitté eller att noggranna etiska överväganden har 

utförts (Forsberg & Wengström, 2016). Studien ska undersöka något betydelsefullt. Det kan 

vara att söka efter mer kunskap för att kunna förbättra vården som är till nytta för människan, 

samhället eller professionen. Det kan röra sig om att förbättra människors tillfredställelse och 

hälsa (Kjellström, 2017). 
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RESULTAT 

Resultatet inkluderar 16 vetenskapliga artiklar med kvalitativa ansatser. Artiklarna i resultatet 

representerar olika delar av världen. Fyra studier är från USA (Brown et al., 2018; Fukuoka, 

Kamitani, Bonnet & Lindgren, 2011; O´Brien et al., 2016; Riley, Mili, Trinh-Shevrin & 

Islam, 2016), två från Norge (Folling, Solbjor, Midthjell, Kulseng & Helvik, 2016; Gele, 

Torheim, Pettersen & Kumar, 2015), två från Sverige (Al-Murani et al., 2019; Berman et al., 

2018) och två från Australien (Seear, Leievre, Atkinson & Marley, 2019; Walker, Hernan, 

Reddy och Dunbar, 2012) samt en artikel från England (McMillen et al., 2018), Uganda 

(Mayega et al., 2018), Sri Lanka (Sundrarapperuma, Wijesinghe, Hettiarachchi och 

Wasalathanthri, 2018), Kapstaden (Masupe, Ndavi, Tsolekile, Delobelle & Puoane, 2018) och 

Kanada (Gaudreau & Michaud, 2012). I en artikel fanns det deltagare från sex olika länder, 

Belgien, Bulgarien, Finland, Ungern, Grekland och Spanien (Van Stappen et al., 2018). Fyra 

artiklar motsvarade hög kvalitet, nio artiklar medelkvalitet och tre artiklar låg kvalitet. 

Analysen av artiklarna ledde fram till två kategorier; Stödjande insatser för en hälsosam 

livsstil och Omständigheter som påverkar livsstilsförändringar och sex underkategorier. Se 

Tabell 3. 

 

Tabell 3. Resultatet redovisat i huvudkategorier och underkategorier. 

Kategorier Stödjande insatser för en hälsosam livsstil Omständigheter som påverkar livsstilsförändringar 

 

Underkategorier 

Undervisning gällande hälsovanor 

Motivation till förändring 

Involvera hela familjen 

Teknologi som stöd 

 

Kulturella hinder och stöd 

Ekonomiska begränsningar 

 

 

Stödjande insatser för en hälsosam livsstil 

Undervisning gällande hälsovanor 

O`Brien och medarbetare (2016) skriver att alla deltagarna som ingick i deras studie fick 

utbildning om hälsosamma levnadsvanor. I samband med utbildningen fick vissa deltagare 

information om att de låg i riskzonen för att utveckla typ 2 diabetes. Efter utbildningen om 

hälsosamma levnadsvanor valde många deltagare att påbörja livsstilsförändringar som innebar 



12 
 

förändrade kost- och motionsvanor. Många ville börja med att pröva livsstilsförändringar men 

om det inte gav resultat så var en del deltagare positiva till att påbörja behandling med tablett 

Metformin (O`Brien et al., 2016). 

I en studie av Walker och medarbetare (2012) beskrev flertalet av deltagarna att de föredrog 

grupputbildning. Många upplevde att de kunde delge varandra nya kunskaper genom att 

diskutera kring levnadsvanor. I studien framkom det att praktiska råd uppskattades, till 

exempel värdet av att läsa innehållsförteckningen på matvaror, begränsa intaget av fett, äta 

mindre portioner och äta från mindre tallrikar. Specifika råd för att nå viktnedgång var också 

betydelsefulla, som exakt hur mycket träning som behövs i veckan för att gå ner i vikt. I en 

annan studie av Brown och medarbetare (2018) fanns det önskemål hos deltagarna om mer 

utbildning, både gällande vad som är hälsosam mat och hur maten kan tillagas utifrån ett 

hälsosamt perspektiv. Det framkom också ett behov av att få lära sig tillaga enklare maträtter 

som är hälsosamma. Många deltagare ville bevara deras traditionella matkultur men att 

matlagningen tillagas på ett mer hälsosamt sätt. I en studie av Mayega och medarbetare 

(2018) berättade vissa deltagare att de har fått motstridig information gällande diabetes och 

hälsosam kost. De flesta deltagarna i studien upplever att det finns en okunskap bland 

vårdpersonal och uttryckte att vårdpersonal ska ge evidensbaserade råd (Mayega et al., 2018). 

Undervisning gällande hälsosamma levnadsvanor bör ges i tidig ålder och kontinuerligt under 

skolåren. Redan i unga år bör undervisningen förklara att en ohälsosam livsstil kan få 

konsekvenser och leda till kroniska sjukdomar som typ 2 diabetes. Detta för att få in en 

hälsosam livsstil som en rutin redan från barndomen (Masupe et al., 2018; Seear et al., 2019). 

I en studie så framkom det att deltagare som har fått kunskap om hälsosamma levnadsvanor i 

tidig ålder uppgav att det har präglat dem under hela livet (Folling et al., 2016). 

Bland unga familjer i socioekonomiska utsatta områden inom Europa så framkom en 

bristande kunskap hos föräldrarna gällande vad som ingår i hälsosam kost. Skolan uttryckte 

också att föräldrarna saknar kunskap när det gäller vikten av fysisk aktivitet (Van Stappen et 

al., 2018). 

Sundrarapperuma och medarbetare (2018) skriver i sin studie att kvinnor som haft GDM 

saknar kunskap om vad sjukdomen egentligen innebär. Kvinnorna beskrev att de saknade 

kännedom om att de hade en ökad risk för att utveckla diabetes typ 2 senare i livet 

(Sundarapperuma et al., 2018). Kvinnorna uttryckte att vårdpersonal måste bli bättre på att 

följa upp kvinnor med GDM efter förlossningen (McMillan et al., 2018; Sundarapperuma et 
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al., 2018). Vårdpersonal bör ge specifika kostråd, till exempel vad för slags kost som är bra 

och vad som bör undvikas. Förutom kostråd så uttryckte kvinnorna ett behov av stöttning och 

motivation till fysisk aktivitet (McMillan et al., 2018). 

 

Motivation till förändring 

Kunskap om hälsa kan vara en motivation till förändring. I två studier fick deltagarna 

information om vad hälsosam livsstil innebär. För vissa blev den nya kunskapen en 

motivation till att påbörja livsstilsförändringar. Deltagarna uttryckte att varje människa är 

ansvarig för sin hälsa och det finns möjlighet att påverka hälsan på kort och lång sikt (Folling 

et al., 2016; Seear et al., 2019). När det gäller att genomföra livsstilsförändringar så är ett eget 

personligt engagemang en viktig faktor (Walker et al., 2012). 

Fysisk gruppträning kan vara en motivation för att nå en bättre hälsa (Walker et al., 2012). För 

att kunna utöva fysisk aktivitet så har en del kvinnor föreslagit barnpassning på 

träningsanläggningar. Det skulle underlätta och dessutom öka motivationen hos kvinnor att ta 

sig till olika anläggningar för att träna (McMillan et al., 2018). 

 

Involvera hela familjen 

För att lyckas göra livsstilsförändringar som bidrar till mer hälsosamma vanor så bör familjen 

involveras. Dels för att få stöd och motivation till att bibehålla hälsosamma vanor (Brown et 

al., 2018; Folling et al., 2016). I en studie uttryckte en deltagare att familjen och vänner är den 

starkaste motivationen för att upprätthålla ett hälsosamt beteende (Gaudreau & Michaud, 

2012). 

I en studie av Walker och medarbetare (2012) inkluderades både kvinnor och män. I studien 

uttryckte de flesta männen ett behov av praktiskt stöd från sin respektive gällande förändring 

av sina kostvanor. Männen ville att sina respektive skulle vara med vid tillagningen av maten 

och få råd om vilket storlek på portionen som är lämplig. Kvinnorna uppgav däremot att de 

snarare behövde ett moraliskt stöd från sina respektive för att kunna äta mer hälsosam mat. I 

samma studie uppgav männen att vid pensioneringen skulle det vara enklare att genomföra 

livsstilsförändringar, då det finns mer tid till att handla och tillaga mer hälsosam mat (Walker 

et al., 2012). I en annan studie framkom det att kvinnor uppskattar stöd från vänner vid 

livsstilsförändringar, medan män inte upplever det som lika viktigt (Fukuoka et al., 2011). 
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I studien av Seear och medarbetare (2019) beskrev deltagarna att familjen spelar en stor roll 

för motivation till livsstilsförändringar. Därför kan negativa kommentarer från 

familjemedlemmar påverka motivationen ogynnsamt för den som vill göra 

livsstilsförändringar (Seear et al., 2019). För att genomföra och vidmakthålla fysisk aktivitet 

så upplever många att stöd, råd och uppmuntran från familj och samhället är viktigt. I samma 

artikel framkom det att många deltagare uppskattar när familjen kan göra något hälsosamt 

tillsammans. Promenader var ett förslag som många deltagare tog upp (Gaudreau & Michaud, 

2012). 

 

Teknologi som stöd 

Fukuoka och medarbetare (2011) undersökte i sin studie om en app på mobiltelefonen skulle 

kunna fungera som ett stöd för patienter vid livsstilsförändringar. De flesta deltagarna i 

studien önskar en app som är utformad utifrån deras egen livsstil och rutiner. Deltagarna 

uttryckte också att stöttning och motivation via appen från andra deltagare i samma situation 

samt från vårdpersonal skulle uppskattas. Alla deltagare var överens om att appen skulle 

kunna fungera som ett komplement men att det inte ska ersätta det vanliga mötet mellan 

patient och vårdpersonal (Fukuoka et al., 2011). Utifrån vårdpersonalens perspektiv i en 

annan studie så framkom det att vårdpersonalen håller med om att en app i mobiltelefonen 

skulle kunna vara ett extra stöd vid livsstilsförändringar. Dock uttryckte vårdpersonalen en 

rädsla om att patientkontakten kan gå förlorad (Berman et al., 2018). Mobiltelefonen skulle 

även kunna fungera som ett hjälpmedel för övervakning av kaloriintaget under dagen. Ett 

hjälpmedel som visar en översikt av kaloriintaget skulle kunna motivera personer till en mer 

hälsosam livsstil i vardagen (Brown et al., 2018). 

I studien som inkluderade kvinnor som drabbats av GDM framkom det att tekniska 

hjälpmedel kan vara ett stöd och främja fortsatt hälsosam livsstil efter förlossningen. En del 

kvinnor i studien tyckte däremot inte att tekniska hjälpmedel bör användas då de upplevde en 

press över att inte lyckats nå de uppsatta målen. De kvinnor som var negativt inställda till 

tekniska hjälpmedel vill istället ha en personlig kontakt med vårdpersonal för stöd och 

rådgivning (McMillan et al., 2018). 
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Omständigheter som påverkar livsstilsförändringar 

Kulturella hinder och stöd 

Utbildningsresurser och stöd ska anpassas utifrån behov, kultur och livsstil. När det gäller 

kostråd så är det bättre att föreslå nya nyttiga livsmedel som kan läggas till än att tala om för 

någon att ta bort livsmedel som ingår i deras traditionella kost. På så sätt visar vårdpersonal 

respekt för olika kulturer (Gaudreau & Michaud, 2012). I två studier har deltagare berättat att 

i deras kultur är kosten ohälsosam och att de äter stora portioner (Brown et al., 2018; Riley et 

al., 2016). På grund av det stora matintaget så utvecklas olika sjukdomar i befolkningen, som 

diabetes. Även övervikt bland befolkningen blir en konsekvens för det stora matintaget. Dock 

tyder övervikt på framgång i vissa kulturer (Riley et al., 2016). 

I en studie framkom det att en del familjer har ohälsosamma traditioner. En deltagare 

berättade att en familjetradition är att äta croissant varje söndag (Van Stappen et al., 2018). 

Traditionella kostvanor gör det svårt att följa vissa kostråd. En del kvinnor som haft GDM har 

fått råd och information från vårdpersonal kring kost för att förhindra typ 2 diabetes. Trots 

detta så fortsatte kvinnorna att äta den mat som ingår i deras traditionella kost 

(Sundarapperuma et al., 2018). 

Kunskap om vad hälsosam kost innebär är varierande. Gele och medarbetare (2015) beskriver 

i sin studie att det finns kunskapsskillnader gällande hälsosam kost bland yngre och äldre 

somaliska kvinnor som bor i Norge. Den yngre generationen som är uppvuxen i Norge har 

kunskap om vad hälsosam kost innebär, medan den äldre generationen som är född i Somalia 

inte kan redovisa vad hälsosam kost innebär. I hemlandet används mycket ris och pasta i 

matlagningen och dessutom stora mängder socker i te. Trots att den yngre generationen är 

medvetna om att kosten är ohälsosam så finns det inget intresse över att ändra kostvanorna, 

trots vetskapen om att det kan leda till typ 2 diabetes. Kvinnorna önskar mer information som 

är anpassad till deras språk, till exempel råd om fysisk aktivitet och kost (Gele et al., 2015). 

I en studie av Riley och medarbetare (2016) som handlar om fysisk aktivitet så framkom det 

skillnader mellan yngre och äldre män. De yngre männen är mer engagerade i olika typer av 

gruppsporter, medan de äldre männen ansåg att vardagsarbetet var en träningsform och lade 

ingen tid på fysisk aktivitet utanför arbetet. Det framkom också att i vissa kulturer bör inte 

kvinnor vistats på samma gymanläggningar som män. Kvinnorna i studien föreslog att 

hemmagym skulle kunna vara ett alternativ för att underlätta utövandet av fysisk aktivitet. 

Vissa kvinnor uttryckte att hemarbetet räknades som träning och upplevde inget ytterligare 
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behov av fysisk aktivitet (Riley et al., 2016). En annan studie tar upp kulturella aspekter 

gällande fysisk aktivitet och vissa deltagare beskrev att fysisk aktivitet är slöseri med tid och 

att det finns andra saker att göra, som att arbeta och tjäna pengar (Brown et al., 2018). 

Vårdpersonal har utryckt ett behov av samarbete mellan olika samhällsföreningar, moskéer 

och kyrkor för att nå ut med mer hälsoinformation. Skriftlig information skulle behöva 

översättas till flera olika språk och bli mer anpassat efter olika kulturer (Al-Murani et al., 

2019). En studie beskrev att samhället bör erbjuda aktiviteter där alla kan delta, oavsett 

kulturell bakgrund eller kön (Van Stappen et al., 2018). 

 

Ekonomiska begränsningar 

Välbefinnande har olika betydelser för människor. En del kopplar sitt välbefinnande till sin 

socioekonomiska status. För att kunna få en god hälsa innebär det att ha en tillräcklig inkomst 

för att kunna köpa olika nödvändigheter och hälsosam mat (Mayega et al., 2018). Gällande 

fysisk aktivitet så kan ekonomi vara en begränsning, till exempel att gymkort är för dyrt (Gele 

et al., 2015). 

I en studie berättar kvinnor att otillräcklig ekonomi leder till en begräsning i valet av 

livsmedel. Oftast handlas billig och ohälsosam mat, som till exempel livsmedel som 

innehåller mycket kolhydrater (Sundarapperuma et al., 2018). Deltagare i en annan studie 

uppgav att grönsaker och frukter är för dyrt att handla. En deltagare berättade att det är 

billigare att handla ohälsosam snabbmat än hälsosam mat (Brown et al., 2018). 

 

DISKUSSION 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva och sammanställa vilka omvårdnadsåtgärder 

distriktssköterskan kan använda sig av för att motivera och hjälpa patienter att förebygga 

insjuknandet i typ 2 diabetes. I analysen framkom två kategorier: Stödjande insatser för en 

hälsosam livsstil och Omständigheter som påverkar livsstilsförändringar. Det framkom i 

resultatet att distriktssköterskan måste ge evidensbaserad undervisning om hälsosamma 

levnadsvanor för att patienten ska kunna förebygga typ 2 diabetes. Distriktssköterskan ska ha 

ett helhetsperspektiv i bemötandet av patienten och ge ett kontinuerligt stöd när patienten 

genomgår livsstilsförändringar. Familjen har också en stor betydelse, både som stöd men 

också för att patienten ska kunna bibehålla sin livsstilsförändring.  



17 
 

Resultatdiskussion 

Undervisning gällande hälsovanor 

Resultatet visade att distriktssköterskan ska ge evidensbaserad och aktuell undervisning. 

Kunskap och undervisning om hälsosamma levnadsvanor kan motivera vissa patienter till 

livsstilsförändring (O`Brien et al., 2016). En annan studie stödjer resultatet där det beskrivs att 

förutom kunskap och undervisning så är distriktssköterskans stöd något som kan motivera 

vissa patienter till att förändra sina levnadsvanor. Det är viktigt att stödet sker kontinuerligt 

eftersom patientens motivation kan svikta (Hesslund & Jergard, 2016). Vad som också 

framkom i resultatet är att vårdpersonal ska ge evidensbaserade råd (Mayega et al., 2018). 

Resultatet stärks av en annan studie som skriver att kunskapen ska vara evidensbaserad och 

alla patienter ska få samma evidensbaserade råd och undervisning (Hellènius, 2018). 

Syftet med undervisning som distriktssköterskan ger är att stärka patientens egen förmåga att 

ta ansvar för sin hälsa (Kompetensbeskrivning, 2019). Orem skriver i sin omvårdnadsteori att 

om patienten får kunskap om viktiga åtgärder så har hen en möjlighet att tillfredsställa och 

hantera sina egenvårdskrav, det vill säga att patienten självständigt utför aktiviteter som leder 

till hälsa (Kirkevold, 2000). Det framkom även i studiens resultat att undervisning i unga år 

kan främja en hälsosam livsstil (Masupe et al., 2018; Seear et al., 2019). Därför har 

distriktssköterskan en viktig uppgift att påverka barnets familj och genom detta grundlägga 

goda levnadsvanor under barnets uppväxt (Roos & Prättäla, 2018).  

Resultatet visar att det finns en kunskapsbrist hos vårdpersonalen om vad som är hälsosam 

kost (Brown et al., 2018; Mayega et al., 2018). Studiens resultat stärkts av Socialstyrelsen 

(2016) som skriver att vårdpersonal känner sig osäkra beträffande att ge kostråd och uppger 

själva att de har bristfällig kunskap om vad hälsosam kost innebär (Socialstyrelsen, 2016). 

Om vårdpersonal har bristande kunskap finns det risk att rådgivningen ges utifrån egna 

preferenser om vad hälsosam mat är (Hellènius, 2018). För att det sjukdomsförebyggande 

arbetet ska kunna fungera på bästa sätt så måste vårdpersonal utgå från aktuell och tillgänglig 

kunskap. Det är också viktigt att vårdpersonalen känner en trygghet i de råd som de ger 

(Socialstyrelsen, 2018). Abrahamsson och Friedl (2013) beskriver att Livsmedelsverket har 

som uppgift att stödja befolkningen till att välja hälsosam mat. Distriktssköterskan kan ge 

evidensbaserad undervisning utifrån tallriksmodellen som finns hos Livsmedelsverket för att 

hjälpa patienten. Tallriksmodellen kan vara ett sätt att underlätta när det gäller att få en balans 

mellan kolhydrater, proteiner, grönsaker och frukt (Abrahamsson & Friedl, 2013). En 
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bidragande faktor till MEtS är ohälsosamma kostvanor. En mer hälsosam kost bidrar ofta till 

en viktnedgång och förebygger också sjukdom som typ 2 diabetes (Riserius et al., 2013). 

Socialstyrelsen (2018) skriver att i nuläget saknas det kunskap om hur mycket primärvården 

erbjuder undervisning och program när det gäller att påverka ohälsosamma levnadsvanor hos 

patienter som har en risk att drabbas av typ 2 diabetes (Socialstyrelsen, 2018). Två artiklar i 

resultatet har visat att kvinnor som haft GDM saknade uppföljning och konkreta råd från 

vården om hälsosamma levnadsvanor för förebyggande av typ 2 diabetes (McMillan et al., 

2018; Sundarapperuma et al., 2018). Det stärks av Socialstyrelsen (2018) som har 

uppmärksammat och menar på att vårdpersonal måste bli bättre på att erbjuda stöd och 

information om levnadsvanor till kvinnor som haft GDM. Dessutom bör kvinnorna följas upp 

kontinuerligt. Både kvinnor som haft GDM och patienter som har en risk för att utveckla typ 2 

diabetes behöver en bättre uppföljning. Vårdpersonalen bör erbjuda utformade program till 

patienter i riskzonen för typ 2 diabetes. Programmen bör förmedla information om 

hälsosamma levnadsvanor och med hjälp av det kunna stödja patienterna till att genomföra 

livsstilsförändringar för att minska risken för insjuknandet av typ 2 diabetes (Socialstyrelsen, 

2018). I en studie framkom det att typ 2 diabetes kan förebyggas genom små bestående 

förändringar som viktminskning, ökad fysisk aktivitet, minskat kaloriintag och mer fibrer i 

kosten (Penn et al., 2009). En annan studie har också belyst att insjuknande av typ 2 diabetes 

kan förebyggas med hjälp av livsstilsförändringar som viktnedgång, hälsosamkost och ökad 

fysisk aktivitet. Studien tar också upp vikten av tidiga åtgärder hos patienter som ligger i 

riskzonen för att utveckla typ 2 diabetes (Lindström et al., 2013). Livsstilsförändringar kan 

genomföras för att minska risken för sjukdom men också för att påverka den totala hälsan 

positivt (Mutie et al., 2017). 

 

Motivation till förändring 

Resultatet i studien visar att kunskap om vad hälsosamma levnadsvanor innebär kan bli en 

motivation till förändring (Folling et al., 2016; Seear et al., 2019). Orem menar att patienten 

besitter kunskap för att självständigt kunna genomföra egenvårdsbehov och att patienten själv 

måste ta ansvar för sina egna handlingar för att utveckla goda vanor för ett hälsosamt liv 

(Kirkevold, 2000). Vilket stöds av en studie i resultatet där deltagarna själva har sagt att ett 

eget personligt engagemang är en viktig faktor i genomförandet av livsstilsförändringar 

(Walker et al., 2012). Resultatet stärks av en annan studie som beskriver att om patienter får 

sätta egna mål så kan det bidra till ett större engagemang till livsstilsförändringar. Dessa mål 



19 
 

bör utgå från deras perspektiv och förmåga. Om patienten inte har uppnått sina mål vid 

uppföljningen så måste vårdpersonal stödja patienten att sätta upp nya mål (Jansson, Fors, 

Ekman & Ulin, 2018). Om patienten saknar motivation så bör hälso- och sjukvården erbjuda 

motiverande samtal utifrån patientens problem och intressen. Motiverande samtal innebär att 

arbeta med patientens ambivalens och utifrån det ska patienten hitta en inre motivation till 

förändring (Borup, 2012). Ett pågående stöd från hälso- och sjukvården samt samhället är 

viktigt för patientens motivation (Loskutova, 2018).  

I studiens resultat så var det endast en studie som tog upp att fysisk gruppträning kan vara en 

motivation för att nå en bättre hälsa (Walker et al., 2012). Det framkom också i resultatet för 

att genomföra och vidmakthålla fysisk aktivitet så är stöd, råd och uppmuntran från familj och 

samhället viktigt. I samma studie berättade många deltagare att de uppskattar när familjen kan 

göra något hälsosamt tillsammans, till exempel promenader (Gaudreau & Michaud, 2012). 

Statens folkhälsoinstitut (2011) skriver att det är viktigt att utgå från den enskilda patienten 

och ta reda på vad hen tycker om för fysisk aktivitet för att kunna motivera patienten till ökad 

fysisk aktivitet. Distriktssköterskan kan ordinera fysisk aktivitet på recept, det vill säga FaR. 

Rekommendationen för fysisk aktivitet för vuxna över 18 år är minst 150 minuter/vecka och 

högintensiv träning ska vara minst 75 minuter/vecka. Fysisk aktivitet är en viktig del när det 

gäller livsstilsförändringar och minskar risken för MEtS och diabetes (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Distriktssköterskan ska ha god kunskap om fysisk aktivitet som 

prevention och sjukdomsbehandling (Kompetensbeskrivning, 2019). Orem skriver i sin 

omvårdnadsteori att syftet med egenvård är att patienten ska genomföra aktiviteter för att 

bibehålla välbefinnande, hälsa och liv. Egenvården är beroende av patientens psykologiska, 

fysiska och mentala kvaliteter (Kirkevold, 2000). 

 

Involvera hela familjen 

I resultatet framkom det att familjen är ett viktigt stöd och motivation till att bibehålla 

hälsosamma vanor. För att lyckas göra livsstilsförändringar som bidrar till mer hälsosamma 

vanor så bör familjen involveras (Brown et al., 2018; Folling et al., 2016; Seear et al., 2019). 

En deltagare i studiens resultat uttryckte att familjen och vänner är den starkaste motivationen 

för att upprätthålla ett hälsosamt beteende (Gaudreau & Michaud, 2012). Tre andra studier 

stärker resultatet som också beskriver att stöd från familj och närstående är viktigt vid 

livsstilsförändring (Hesslund & Jergard, 2016; Jansson et al., 2018; Su, Lin, Chu, Huang & 

Rsao, 2015).  
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Studiens resultat belyser att i vissa kulturer kan kosten ibland vara ohälsosam. Dessutom 

framkom det i två studier i resultatet att det är vanligt med stora portioner i en del kulturer 

(Brown et al., 2018; Riley et al., 2016). Socialstyrelsen (2018) beskriver att vårdpersonal bör 

försöka involvera hela familjen för att få till en förändring hos patienten. I vissa kulturer är 

familjebanden starka och då kan det vara betydelsefullt för patienten att hela familjen 

involveras och får känna sig delaktiga i vården (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Teknologi som stöd 

I resultatet framkom det att en app i mobiltelefonen kan vara ett bra stöd och hjälpmedel vid 

livsstilsförändringar. Appen skulle kunna vara ett komplement men inte ersätta det vanliga 

mötet mellan patient och vårdpersonal (Berman et al., 2018; Fukuoka et al., 2011). Studiens 

resultat stärks av Statens folkhälsoinstitut (2011) som beskriver att mobiltelefonen skulle 

kunna fungera som ett hjälpmedel för att främja till ökad fysisk aktivitet, till exempel en 

stegräknare i mobiltelefonen. Detta för att patienten ska kunna uppnå uppsatta mål (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). 

Studiens resultat visar att kvinnor som drabbats av GDM uttryckte att en app i mobiltelefonen 

skulle kunna fungera som ett hjälpmedel och stöd för att bibehålla hälsosamma levnadsvanor 

efter förlossningen för att förebygga typ 2 diabetes (McMillan et al., 2018). Resultatet stöds 

av en studie som inkluderade kvinnor som haft graviditetsdiabetes. Det framkom i studien att 

kvinnorna skulle uppskatta stöd vid livsstilsförändringar efter graviditeten via internet och 

textmeddelande för att förhindra typ 2 diabetes. Kvinnorna ansågs att engagemanget skulle 

underlättas om stödet inte krävde ett personligt möte med vårdpersonal (Jones et al., 2015). 

International diabetes federation (2014) beskriver att appar i mobiltelefonen kan hjälpa 

patienter med risk för typ 2 diabetes till livsstilsförändringar. Mobiltelefoner har blivit en stor 

del av våra liv och för hälso- och sjukvården kan det vara en möjlighet att påverka människor 

till ett friskare liv. International diabetes federation (2014) skriver också att undervisning kan 

ske via mobiltelefonen till patienter som är i risk för att utveckla typ 2 diabetes. Med hjälp av 

textmeddelande till mobiltelefonen så kan vårdpersonal undervisa eller stödja patienten vid 

livsstilsförändringar. Vårdpersonal kan dessutom skicka ut påminnelser som påverkar 

patientens medvetenhet och beteende. Undervisning och stöttning kan också ske via 

videosamtal (International diabetes federation, 2014). 
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Kulturella hinder och stöd 

Studiens resultat visar att distriktssköterskan bör vara medveten om att det finns kulturella 

skillnader och att dessa måste tas hänsyn till när det gäller rådgivning. Utbildningen ska vara 

individanpassad och utgå från patientens kultur, livsstil och behov (Gaudreau & Michaud, 

2012). Resultatet stärks av en annan studie som skriver att vårdpersonal ska ha respekt för 

individens tankar och synpunkter. Patientens religion, tradition och kultur påverkar hens 

livsstil. Många patienter från andra kulturer skäms över sina ohälsosamma levnadsvanor och 

därför är ett gott bemötande betydelsefullt för att bibehålla en god relation med patienten 

(Hellènius, 2018). 

I resultatet framkom det att det behövs mer hälsoinformation som är översatt till olika språk 

för att minska kunskapsskillnaderna bland invandrargrupper i Sverige. Även vårdpersonal har 

uttryckt att det behövs ett bättre samarbete mellan vården och föreningar (Al-Murani et al., 

2019). Studiens resultat stöds av en studie som har belyst att hälsan är ojämlik och att 

ojämlikheten ökar. Nyanlända flyktingar och invandrare har mer ohälsosamma levnadsvanor 

än svenskfödda. Utlandsfödda som kommer till Sverige måste få information om 

hälsofrämjande levnadsvanor för att kunna förhindra sjukdomar (Bäärnhielm, Hussein, Baker 

& Allebeck, 2013). En annan studie som också stärker resultatet beskrev att det finns behov 

av ett mer strukturerat arbete för att nå invandrargrupper. Många invandrargrupper har flera 

riskfaktorer för att utveckla typ 2 diabetes, som övervikt/fetma, bristande fysisk aktivitet och 

en högre ärftlighet för typ 2 diabetes. Det förebyggande arbetet kan leda till en bättre 

livskvalitet och hälsa hos individen (Bennet, 2018). Enligt Orem kan distriktssköterskan 

hjälpa och stödja patienten till en ökad förmåga att hantera sin egenvård med hjälp av olika 

hjälpmetoder. Det innefattar vägledning, att stödja fysiskt och psykiskt, skapa en utvecklande 

miljö och ge undervisning (Kirkevold, 2000). 

 

Ekonomiska begränsningar 

Det framkom i resultatet att begreppet välbefinnande kan variera väldigt mycket. Hos vissa 

innebär välbefinnande att ha en god ekonomi (Mayega et al., 2018). Resultatet belyser också 

att brist på pengar leder till att många äter ohälsosam mat då det anses vara billigare att handla 

(Brown et al., 2018; Sundarapperuma et al., 2018). En annan studie i resultatet beskriver att 

ekonomi också kan vara en begränsning till att utföra fysisk aktivitet (Gele et al., 2015). 

Resultatet stöds av en studie som beskriver att begränsad ekonomi kan leda till svårigheter att 

utföra träning (Chien et al., 2017). I kompetensbeskrivning (2019) står det att hen ska vara 
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införstådd att det finns olika socioekonomiska och kulturella skillnader i samhället. 

Distriktssköterskan ska arbeta för jämlik hälsa och försöka minska såväl social som 

ekonomisk orättvisa (Kompetensbeskrivning, 2019). Folkhälsomyndigheten (2018) har 

uppmärksammat att hälso- och sjukvården måste bli bättre på att hantera skillnader som finns 

mellan sociala grupper när de gäller insjuknande, behandling, konsekvenser av sjukdom och 

ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

För att förbättra folkhälsan och minska vårdkostnaderna så är förebyggande åtgärder viktiga 

(Sagen, 2013b). Bidstrup Jörgenssen (2012) skriver att omvårdnadsteorier ökar 

förutsättningen för en bättre och mer genomtänkt vård (Bidstrup Jörgenssen, 2012). Orem 

skriver i sin omvårdnadsteori att patienten själv ansvarar för att främja hälsa genom att 

utveckla bra levnadsvanor, men att distriktssköterskan kan finnas som ett stöd (Kirkevold, 

2000). Förebyggande åtgärder kan vara att stärka patientens egna resurser till att kunna utföra 

egenvård, både genom utbildning och information så att patienten kan ta ansvar för sin egen 

hälsa (Kompetensbeskrivning, 2019). 

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att ta reda på hur distriktssköterskan kan använda sig av 

omvårdnadsåtgärder för att motivera och hjälpa patienter för att undvika insjuknandet i typ 2 

diabetes. Därför valdes litteraturöversikt som metod till denna studie för att undersöka vad det 

finns för forskning inom detta område. Det kan vara svårt för distriktssköterskor att hjälpa och 

motivera patienter till en bättre hälsa. För att kunna hjälpa och motivera patienter så behövs 

det kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som distriktssköterskan kan använda sig av samt 

skapa sig en förståelse om patienternas begränsningar utifrån deras livssituation. Metoden 

som användes till studien bedöms vara lämplig för att besvara studiens frågeställningar. 

Studien inkluderar endast kvalitativa artiklar. Segesten (2017) skriver att meningen med 

kvalitativa artiklar är att få en uppfattning gällande människan och människans livssituation. 

Det ger också en djupare förståelse för ett område som innefattar patienternas förväntningar, 

behov, upplevelser och erfarenheter (Segesten, 2017). Studiens analys är utifrån en manifest 

innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att vid en manifest 

innehållsanalys så görs en beskrivning av det uppenbara och synliga i texten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Därför valdes den manifesta analysen till studien. 
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Sökningen av de kvalitativa artiklarna utfördes i PubMed. Endast en databas användes vid 

artikelsökning och det kan ha påverkat studiens resultat. En förbättring om en liknande studie 

ska genomföras är att även inkludera databasen CINAHL för att öka studiens trovärdighet. 

Det stärkts av Henricsson (2017) som skriver att sökning inom flera databaser kan öka 

trovärdigheten i studien på grund av större möjlighet att hitta artiklar som är användbara 

(Henricsson, 2017). Vid sökning av artiklar i PubMed begränsades artiklarna i årtal samt free 

full text. Peer reviewed användes inte som en begräsning. Henricsson (2017) beskriver att 

peer reviewed kan stärka studiens trovärdighet. Frånvaron av peer reviewed kan innebära en 

svaghet i denna studie. 

Alla artiklar var publicerade på engelska. Under läsningen fick en del ord översättas från 

engelska till svenska för att underlätta läsningen. Språkliga missförstånd kan ha inverkat på 

resultatet. Under arbetets gång har studierna lästs flertal gånger. Efter att artiklarna var lästa i 

sin helhet på varsitt håll så beslutades det om att inte söka i någon ytterligare databas. 

Däremot så utökades tidsbegränsningen vid sökning av artiklar. Syftet var att endast inkludera 

artiklar som publicerades för fem år sedan. Efter att ha läst 16 artiklar i sin helhet så 

förlängdes tidsbegränsningen till tio år och ytterligare tre artiklar inkluderas efter den andra 

sökningen. Den andra sökningen genomfördes innan bedömningen utifrån en relevansmall 

från SBU (2014). Detta på grund av att det fanns en risk att artiklar skulle exkluderas under 

bedömningen. Efter relevansbedömningen så exkluderades tre artiklar på grund av att de inte 

svarade mot studiens frågeställningar och var därför inte relevanta i studien. Efter 

relevansbedömningen granskades artiklarnas kvalitet med hjälp av en granskningsmall enligt 

Forsberg och Wengström (2016). Artiklar som hade tillräckligt god kvalitet, över 60 %, 

inkluderades. En del artiklar bedömes som låg kvalitet. Dessa artiklar inkluderas ändå till 

studien då de svarade mot studiens frågeställningar och inklusionskriterierna förekom i 

artiklarna. 

Artiklarna som inkluderades var från olika länder. Det blir en variation av levnadsvanor, 

upplevelser och erfarenheter genom att inkludera artiklar från flera länder. Det kan ses som en 

styrka i studien. Fyra artiklar, varav två kommer från Sverige (Al-Murani et al., 2019; Berman 

et al., 2018) och två från Norge (Folling et al., 2016; Gele et al., 2015), gör att resultatet kan 

appliceras inom vården i Norden. Däremot inkluderades artiklar från länder där 

levnadsvillkoren skiljer sig från Sverige, till exempel Uganda (Mayega et al., 2018). Något 

som kan skilja sig från dessa länder är till exempel mobilanvändande. Befolkningen i Uganda 

har inte samma tillgänglighet till mobiltelefon som i Norden. Därför kan resultatet i studien 
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angående teknologi som hjälpmedel ha en begränsning i vissa länder. Dock valdes dessa 

artiklar trots en del olikheter eftersom artiklarna hade delar som svarade mot studiens syfte. 

Henricsson och Billhult (2017) skriver att i kvalitativa studier är det ofta viktigare att välja 

deltagare som har en personlig erfarenhet av det som ska beskrivas i studien (Henricsson & 

Billhult, 2017). I en av artiklarna som inkluderas medverkade endast fyra deltagare. Dock 

hade alla dessa deltagare lyckats genomföra livsstilsförändringar och de kunde beskriva vad 

som hade motiverat dem. Därför inkluderades denna artikel trots få deltagare. 

Resultatet presenteras i kategorier och underkategorier. Innan kategorierna blev framställda så 

genomgick författarna olika steg. Först studerades samtliga artiklar i sin helhet på varsitt håll. 

Sedan togs meningsenheter ut och sedan bildades kondenserade enheter och koder. Därefter 

satt författarna på varsitt håll och skapade kategorier och underkategorier. Dessa kategorier 

jämfördes och sammanställdes sedan tillsammans. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) så 

är det viktigt att någon utomstående har granskat framkomna kategorier och underkategorier 

för att stärka studiens trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). I denna studie har 

undersökarna haft en handledare under studiens gång som har granskat studiens kategorier 

och underkategorier. Pettersson (2017) skriver att studien bedöms vara trovärdig om andra 

forskare har fått liknande resultat (Petersson, 2017). Det resultat som har framkommit i 

studien stämmer överens med tidigare studie inom samma område. 

På basen av resultaten kan konstateras att det finns behov av ytterligare forskning. Det är 

många i befolkningen, både i Sverige och globalt, som har risk för att insjukna i typ 2 

diabetes. Distriktssköterskor träffar på patienter med riskfaktorer för att utveckla typ 2 

diabetes och därför är det betydelsefullt att forska ytterligare om hur distriktssköterskor kan 

hjälpa dessa patienter, då sjukdomen är ett folkhälsoproblem. 

Studierna som inkluderats till denna studie är etisk godkända och motsvarar studiens 

frågeställningar. Kjellström (2017) skriver för att en studie ska vara etisk så ska studien 

innehålla viktiga frågor, hålla god kvalitet och genomföras utifrån ett etiskt perspektiv 

(Kjellström, 2017). Studierna har antingen fått godkänt från en etisk kommitté eller så har 

etiska överväganden gjorts. 

 

Slutsats 

Typ 2 diabetes är en sjukdom som ökar bland befolkningen. Sjukdomen har börjat debutera 
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även hos yngre personer på grund av fysisk inaktivitet och ohälsosam kost. För att kunna 

förebygga typ 2 diabetes så har distriktssköterskan en viktig roll. Distriktssköterskan bör 

involvera hela familjen, ge evidensbaserad undervisning gällande kost och motion samt stödja 

och följa den enskilde patienten vid livsstilsförändringar. Dessa omvårdnadsåtgärder kan 

bidra till att patienten bibehåller livskvalitet och hälsa. Distriktssköterskan bör ha dessa 

omvårdnadsåtgärder i åtanke när hen ska arbeta med att förebygga och förhindra typ 2 

diabetes hos patienter. Det förebyggande arbetet vid typ 2 diabetes är viktigt både för den 

enskilde patienten men också ur ett samhällsperspektiv eftersom sjukdomen är ett växande 

folkhälsoproblem. 
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bibehålla etablerade vanor från barndomen till 

nutiden. Det andra temat var risk för typ 2-diabetes. 

Det inkluderade hur information togs emot om typ 2 

diabetes. Livsstilsinterventioner ökade 

medvetenheten om riskbeteende och 

hälsoförebyggande arbeten som förhindrar typ 2 

diabetes. 

Medel (82 %) 

 

71–85 %: 

Studien har 

medelkvalitet. 

Fukuoka, Y., Kamitani, 

E., Bonnet, K., & 

Lindgren, T. 

 

2011 

 

USA 

”Real-Time Social 

Support Through a 

Mobile Virtual 

Community to Improve 

Healthy Behavior in 

Overweight and 

Sedentary Adults: A 

Focus Group Analysis.” 

 

Journal of Medical 

Internet Research 

Att undersöka 

användbarheten av 

mobiltelefonbaserat 

livsstilsprogram och förstå 

motivation och hinder för 

ett fortsatt engagemang. 

Semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer med fyra 

kvinnliga grupper och två manliga 

grupper. 

 

Deltagare: 35 

 

Transskript importerades till 

ATLAS.ti för att underlätta 

hämtning av kvalitativa data för 

kodning och analys. 

Intervjuuppgifterna analyserades 

med ett kvalitativt beskrivningssätt. 

 

Fyra huvudteman framkom efter de kvalitativa 

analyserna. Teman var (1) socialt stöd från deltagare 

som på liknande sätt är engagerade i ett diet- eller 

fysiskt program och professionellt stöd från 

vårdpersonal, (2) skräddarsy mobilprogram utifrån 

varje individ, (3) självövervakning och motivation 

samt (4) potentiella hinder och hållbarhet av 

mobilprogram (rädsla för misslyckande, ålder, 

mobilteknik och förlust av intressen). 

 

Hög (89 %) 

 

Över 85 %: 

Studien har 

hög kvalitet. 



35 
 

Gaudreau, S., & Michaud, 

C. 

 

2012 

 

Kanada 

”Cultural factors related 

to the maintenance of 

health behaviours in 

Algonquin women with 

a history of gestational 

diabetes.” 

 

Chronic Diseases and 

Injuries in Canada 

Att få en förståelse hur 

kulturella faktorer påverkar 

hälsobeteende hos 

Algonkiner-kvinnor som 

diagnostiserats med 

graviditetsdiabetes. 

Semistrukturerade intervjuer och 

deltagarobservation. 

 

15 

 

Författarna följde Miles och 

Hubermans process för analys. Fem 

teman bildades och ett flertal 

underteman. 

 

Kulturella faktorer påverkar förebyggandet av 

diabetes. Faktorer som är viktiga vid förebyggandet 

är familjen, kultur värderingar, utbildning, ekonomi 

för en bra kost samt ha tillgång till blodsockermätare. 

Hög (86 %) 

 

Över 85 %: 

Studien har 

hög kvalitet. 

Gele, A.A., Torheim, 

L.E., Pettersen, K.S., & 

Kumar, B. 

 

2015 

 

Norge 

”Beyond Culture and 

Language: Access to 

Diabetes Preventive 

Health Services among 

Somali Women in 

Norway.” 

 

Journal of Diabetes 

Research 

Att undersöka hur 

somaliska kvinnor i Norge 

upplever det förebyggandet 

arbetet mot typ 2 diabetes. 

Kvalitativ studie med 

ostrukturerade intervjufrågor. 

 

30 

 

Temaanalys användes för att 

identifiera och analysera viktiga 

teman. Deltagarnas svar 

kategoriserades tematiskt till sex 

ämnen. 

 

Deltagarna visade sig ha god kunskap om diabetes. 

De var medvetna om att stillasittande livsstil och 

ohälsosam kost är riskfaktorer för diabetes. Trots 

deras kunskaper så berättade kvinnorna att dom är 

mycket stillasittande och äter ohälsosam kost. 

Kvinnorna upplever att det är dålig tillgång till 

hälsoinformation. Om hälsoinformationen blir bättre 

så kan det uppmuntra somaliska kvinnor att anta en 

mer hälsosam livsstil och att det kan bidra till en 

nationell strategi för förebyggandet av diabetes. 

Medel (75 %) 

 

71–85 %: 

Studien har 

medelkvalitet. 

Masupe, T.K., Ndavi, K., 

Tsolekile, L., Delobelle, 

P., & Puoane, T. 

 

2018 

 

Kapstaden 

”Redefining diabetes 

and the concept of self-

management from a 

patient’s perspective: 

implications for disease 

risk factor 

management.” 

 

Health education 

research 

Att identifiera och förstå 

hur patienter kan påverka 

typ 2 diabetes och hur 

patienternas upplevelser är 

kring självhantering av typ 

2 diabetes. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade djupintervjuer 

och fokusgruppsdiskussioner. 

 

56 

 

Data analyserades med hjälp av 

tematisk analys med koder för att 

identifiera återkommande teman. 

 

Deltagarna definierade typ 2 diabetes som en farlig 

sjukdom som orsakas av sociokulturella faktorer. 

Teman som identifierades var: kunskap och 

medvetenhet om typ 2 diabetes, hälsoförebyggande 

beteende, viktuppfattningar, hälsosam livsstil, 

självhantering, behov av hälsoutbildning och 

vårdpersonalens upplevelser. 

Medel (82 %) 

 

71–85 %: 

Studien har 

medelkvalitet. 

Mayega, W.R., Ekirapa, 

E., Kirunda, B., 

Nalwadda, C., Aweko, J., 

Tomson, G., Ostenson, 

G.C., Van Olmen, J., 

”What kind of life is 

this?’ Diabetes related 

notions of wellbeing 

among adults in eastern 

Uganda and 

implications for 

Att få en förståelse hur 

vuxna med och utan typ 2 

diabetes i östra Uganda 

uppfattar välbefinnande och 

vilka konsekvenser som 

finns. 

En tvärgående kvalitativ studie med 

två metoder: 

fokusgruppsdiskussioner och 

djupintervjuer. 

 

106 

Deltagarna definierade välbefinnande olika. För en 

del var välbefinnande frånvaro av smärta. De 

deltagarna som var överviktiga ansåg inte att deras 

tillstånd påverkade deras välbefinnande. Många 

deltagare tycker att välbefinnande är viktigt i 

framtiden. Deltagarna utan diabetes var mindre 

Medel (79 %) 

 

71–85 %: 

Studien har 

medelkvalitet. 



36 
 

Daivadanam, M., & 

Kiguli, J. 

 

2018 

 

Uganda 

mitigating future 

chronic disease risk.” 

 

BMC Public Health 

 

Kvalitativa data analyserades 

genom tematisk analys. 

 

oroliga för sin framtid medan de deltagarna som 

drabbats av diabetes var mer oroliga över sin framtid. 

McMillan, B., Easton, K., 

Goyder, E., Delaney, B., 

Madhuvrata, P., 

Abdelgalil, E., & 

Mitchell, C.  

 

2018 

 

England 

”Reducing risk of type 

2 diabetes after 

gestational diabetes: a 

qualitative study to 

explore the potential of 

technology in primary 

care.” 

 

British Journal of 

General Practice 

Att fastställa hur kvinnor 

med graviditetsdiabetes kan 

få ett förbättrat stöd efter 

förlossningen och att teknik 

kan vara ett potentiellt stöd 

för att minska risken för att 

utveckla typ 2 diabetes. 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. 

 

27 

 

Utskrifter och anteckningar 

importerades till NVivo. Tematisk 

analysmetod användes. Fyra teman 

bildades. 

 

Kvinnor som har haft graviditetsdiabetes kände sig 

övergivna efter förlossningen och tyckte att 

informationen var otydlig från vårdpersonal. Det 

behövs bättre uppföljning och mer stöd. Teknologi 

skulle kunna vara ett komplement för att stödja en 

hälsosam livsstil efter förlossningen. 

Hög (86 %) 

 

Över 85 %: 

Studien har 

hög kvalitet. 

O’Brien, M.J., Moran, 

M.R., Tang, J.W., Vargas, 

M.C., Talen, M., 

Zimmermann, L.J., 

Ackermann, R.T., & 

Kandula, N.R.  

 

2016 

 

USA 

”Patient Perceptions 

About Prediabetes and 

Preferences for 

Diabetes Prevention.” 

 

Diabetes Educ 

Att undersöka hur vuxna 

med prediabetes uppfattar 

sin risk att utveckla diabetes 

och undersöka deras 

preferenser för 

evidensbaserade 

behandlingsalternativ för att 

förebygga diabetes. 

Ett kvalitativt tillvägagångssätt med 

hjälp av djupgående 

semistrukturerade intervjuer. 

 

35 

 

NVivo-programvara användes för 

att hjälpa forskarna med att 

organisera och analysera de 

kvalitativa uppgifterna. Transskript 

analyserades med användning av 

deduktiv och induktiv 

innehållsanalys samtidigt. 

 

De flesta deltagarna uppvisade flera riskfaktorer för 

diabetes. Det fanns kunskapsklyftor om vad 

prediabetes innebär och de var inte bekanta med 

evidensbaserade behandlingsalternativ för 

prediabetes. Informationen som deltagarna fick under 

studien motiverade dom till att agera. Många 

deltagare blev motiverade till intensiv 

livsstilsintervention men var positiva till att ta 

Metformin om deras livsstilsförändringar inte räckte 

till. Vissa deltagare uttryckte en vilja till att 

kombinera båda behandlingarna. 

Medel (79 %) 

 

71–85 %: 

Studien har 

medelkvalitet. 

Riley, L., Mili, S., Trinh-

Shevrin, C., & Islam, N.  

 

2016 

 

USA 

”Using Qualitative 

Methods to Understand 

Physical Activity and 

Weight Management 

Among Bangladeshis in 

New York City, 2013.”  

 

Att rapportera resultat från 

en kvalitativ delstudie som 

genomfördes 2013 bland 

Bangladeshiska invandrare i 

New York City för att förstå 

vilka faktorer som påverkar 

Fokusgruppsintervjuer. 

 

67 

 

Tre oberoende forskare som kunde 

deltagarnas språk flytande 

analyserade avskrifterna genom 

Det som framkom i resultatet var att fysisk aktivitet 

påverkas om du är man eller kvinna. Kvinnor kan 

hindras från fysisk aktivitet om det inte finns 

könsskilda träningsanläggningar. Andra viktiga 

resultat som framkom var kulturell kost och 

föreställningar om sund vikt. 

Medel (75 %) 

 

71–85 %: 

Studien har 

medelkvalitet. 



37 
 

Centers for Disease 

Control and Prevention 

fysisk aktivitet och 

vikthantering. 

direkt innehållsanalys hjälp av en 

konstant jämförande strategi. 

Kodningsanalys Toolkit användes 

för att säkerställa tillförlitligheten 

av koderna. 

 

Seear, H.K., Leievre, 

P.M., Atkinson, N.D., & 

Marley, V.J. 

 

 

2019 

 

Australien 

”It’s Important to Make 

Changes.’ Insights 

about Motivators and 

Enablers of Healthy 

Lifestyle Modification 

from Young Aboriginal 

Men in Western 

Australia.” 

 

International Journal of 

Environmental 

Research and Public 

Health 

Att identifiera hur och 

varför vissa aboriginska 

människor i en avlägsen 

stad i Australien har gjort 

livsstilsförändringar som 

förbättrade deras hälsa och 

för att använda dessa 

insikter för att hjälpa andra, 

inklusive genom att 

informera utvecklingen av 

ett lokalt förebyggande 

program för diabetes. 

Djupgående intervjuer. 

 

4 

 

 

Data analyserades tematiskt. 

 

Tre av deltagarna hade fått diagnosen diabetes och en 

hade risk att utveckla diabetes. Deltagarna med 

diabetes var motiverade till att undvika 

diabeteskomplikationer och att deras 

livsstilsförändringar kunde hjälpa till med detta. Det 

framkom att det är viktigt att ge kunskap till 

ungdomar om diabetes för att kunna förhindra 

sjukdomen. 

Hög (89 %) 

 

Över 85 %: 

Studien har 

hög kvalitet. 

Sundarapperuma, D.T., 

Wijesinghe, J.C., 

Hettiarachchi, P., & 

Wasalathanthri, S.  

 

2018 

 

Sri Lanka 

”Perceptions on Diet 

and Dietary 

Modifications during 

Postpartum Period 

Aiming at Attenuating 

Progression of GDM to 

DM: A Qualitative 

Study of Mothers and 

Health Care Workers.”  

 

Journal of Diabetes 

Research 

Att utforska uppfattningen 

av graviditetsdiabetes hos 

mödrar som drabbats av 

detta och hur kost efter 

graviditetsdiabetes kan 

förebygga diabetes. 

Fokusgruppsdiskussioner och 

fördjupade intervjuer. 

 

36 

 

Rammetod användes för dataanalys. 

 

Sju teman framkom. Dessa teman var: myter och 

traditioner som är specifika för postpartum-perioden, 

brist på motivation, tidspress, finansiella hinder, slarv 

hos mödrar och familjer, bristande kunskap om 

graviditetsdiabetes och rekommendationer efter 

födseln samt kulturella hinder. 

Låg (68 %) 

 

60–70 %: 

Studien har 

låg kvalitet. 

Van Stappen, V., 

Latomme, J., Cardon, G., 

De Bourdeaudhuji, I., 

Lateva, M., Chakarova, 

N., Kivelä, J., Lindström, 

J., Androutsos, O., 

”Barriers from Multiple 

Perspectives Towards 

Physical Activity, 

Sedentary Behaviour, 

Physical Activity and 

Dietary Habits When 

Det fanns två syften med 

studien. Det första syftet var 

att undersöka från ett 

socioekologiskt perspektiv 

vilka hinder som finns hos 

unga föräldrar i utsatta 

Fokusgruppsintervjuer genomfördes 

i sex europeiska länder. 

 

201 

 

Det framkommer i resultatet att det är viktigt att 

inkludera flera perspektiv vid utvecklandet av en 

livsstilsinsats för att förhindra typ 2-diabetes i utsatta 

grupper. Det rekommenderas att inkludera flera 

komponenter (familj, skola och samhället) och skulle 

Låg (68 %) 

 

60–70 %: 

Studien har 

låg kvalitet. 



38 
 

Gonzales-Gil, E., De 

Miguel-Etavo, P., Nanasi, 

A., Kolozsvari, LR., 

Manios, Y., & De 

Craemer, M. 

 

2018 

 

Belgien, Bulgarien, 

Finland, Ungern, 

Grekland och Spanien. 

 

Living in Low Socio-

Economic Areas in 

Europe. The 

Feel4Diabetes Study.”  

 

International Journal of 

Environmental 

Research and Public 

Health 

områden gällande 

livsstilsbeteende och 

utforska om dessa hinder är 

generella eller 

landspecifika. Det andra 

syftet var att undersöka om 

lärare och samhällsarbetare 

rapporterar hinder (som de 

tror att familjer upplever) 

utöver de som tillhandahålls 

av föräldrar. 

Data analyserades med hjälp av en 

deduktiv rammetod med en 

manifest innehållsanalys med hjälp 

av mjukvaran NVivo. 

 

kunna genomföras över hela Europa om landspecifika 

anpassningar är tillåtna. 

Walker, C., Hernan, A., 

Reddy, P., & Dunbar, J.A.  

 

2012 

 

Australien 

”Sustaining modified 

behaviours learnt in a 

diabetes prevention 

program in regional 

Australia: the role of 

social context.”  

 

BMC Health Services 

Research 

Att identifiera i vilken grad 

deltagarna upprätthöll 

livsstilsförändringar flera år 

senare efter att ha deltagit i 

ett diabetesförebyggande 

program och identifiera 

vilka faktorer som har 

påverkat. 

En fokusgruppsmetodik i form av 

intervjuer. 

 

26 

 

Efter inspelning transkriberades 

data. Innehållet i transkriptionerna 

analyserades och jämfördes 

tematiskt. 

 

Det som framkom i studien var ett deltagarnas egen 

drivkraft var en stark faktor som bidrog till att 

bibehålla livsstilsförändringar. Ny kunskap gav 

deltagarna en känsla av empowerment. Stöd från 

familj och samhället var också viktiga faktorer som 

bidrog till motivation och att bibehålla 

livsstilsförändringar. 

Medel (71 %) 

 

71–85 %: 

Studien har 

medelkvalitet. 

 


