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Sammanfattning 
 

 
 
 

Bakgrund: Allt fler människor drabbas av sjukdomen diabetes typ 2 (DMT2). Felaktig 
kosthållning och livsstil brukar anges som huvudförklaringar. Personer med invandrar- 
bakgrund drabbas särskilt. Att leva med sjukdomen kan upplevas och hanteras olika. 
Kulturanpassad information och rådgivning kan tillämpas för att öka patientens känsla av 
delaktighet och förbättra förmågan till god egenvård. Forskning har visat att utlandsfödda 
diabetespatienter har svårare att tillägna sig information och råd och därmed att lyckas 
förverkliga nödvändiga livsstilsförändringar, som leder till ett bättre liv med den kroniska 
sjukdomen. 

 

Syfte: Att beskriva påverkan av transkulturell hälsofrämjande och hälsopreventiv omvårdnad 
på patienter med diabetes typ 2. 

 

Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design genomfördes. Studien baseras 
på tio kvantitativa forskningsartiklar, sju insamlade från databaserna CINAHL och 
MEDLINE och tre framtagna genom manuell sökning. Artiklarna kvalitetsgranskades och 
analyserades. 

 

Resultat: Antalet statistiskt signifikanta förändringar var begränsat och flertalet artiklar var 
av ”medelgod kvalitet” (minimikrav för att inkluderas). Det är svårt att säga om kulturellt 
anpassade insatser har någon påverkan vad gäller HbA1c, eftersom bara tre undersökningar 
visade signifikanta förändringar. Samma antal visade påverkan för BMI/vikt och egenvård. 
För self-efficacy och diabeteskunskaper kunde inte visas signifikant påverkan i någon 
undersökning. Dock framkom som tydliga tendenser, att väl strukturerade och kulturellt 
anpassade insatser (interventioner) till patienter med sjukdomen diabetes typ 2 och 
invandrarbakgrund, kan förbättra både HbA1c- och BMI-värden och förmåga till egenvård och 
self-efficacy och ofta också deras diabeteskunskaper. 

 

Slutsatser: Ytterligare forskning kring hälsofrämjande och hälsopreventiv diabetesvård ur ett 
transkulturellt perspektiv behövs för att styrka evidens. 

 
 
 

Nyckelord: Diabetes typ 2, hälsofrämjande omvårdnad, immigranter, preventiv hälsovård 
och transkulturell omvårdnad. 
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Abstract 
 
 
 
Background: More and more people contract the diabetes type 2 disease. A faulty diet and 
lifestyle is usually mentioned as main explanations. People with an immigrant background 
contract it especially. Living with that disease can be expressed and handled differently. 
Culturally adapted information and guidence can be applied to increase the patient´s feeling of 
participation and improve the ability to take care of himself/herself satisfactorily. Research 
has shown that diabetes patients born abroad have more difficulties in acquiring information 
and advice and therefor to succeed in realizing necessary changes in life style that leads to a 
better life with the chronicle disease. 

 

Purpose: To describe the impact of transcultural adapted interventions and health promotion 
care to patients with diabetes type 2. 

 

Method: A systematic litterature study based on ten quantative research articles, seven of 
them collected from the data bases CINAHL and MEDLINE and three others procured 
through free-search. The articles were examined qualitatively and analysed. 

 

Results: The number of statistically significant changes was limited and most of the articles 
were of an ”average quality” (mini requirement). It is difficult to say if culturally adapted 
interventions have any influence on HbA1c, since only three investigations showed statistical 
significant changes. The same amount showed influence for BMI/weight and ability to take 
care of oneself. For self-efficacy and knowledge of diabetes none of the investigations 
showed significant changes. However, some obvious tendences appeared: well structured and 
culturally adapted interventions for patients with the disease diabetes type 2 and an immigrant 
background can improve bouth the HbA1c measurement as well as the BMI measurement and 
the ability to take care of oneself and self-efficacy and often even there knowledge of 
diabetes. 

 

Conclusion: Further research about healthpromoting/improving and health preventive 
diabetes care from a transcultural perspective is needed to prove evidence. 

 
 
Keywords: Diabetes type 2 (Mellitus), health promotion, immigrants, preventive health care, 
and transcultural care. 
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1 INLEDNING 
 

Under de senaste årtiondena har Sverige blivit ett allt mer mångkulturellt samhälle. År 2013 
var invandringen till Sverige den högsta någonsin och i officiella siffror invandrade 115 845 
personer (55 419 kvinnor och 60 426 män). Bland de invandrade fanns 172 medborgarskap 
representerade och av de som kom från utomeuropeiska länder dominerade syrianska (11 749, 
10,1 %), och somaliska (10 966, 9,5 %) medborgare. År 2013 var nästan 1,5 miljoner eller 
15,9 % av Sveriges befolkning födda utomlands (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2014). 

 

Personer födda i ett utomeuropeiskt land har som grupp betraktat visat sig löpa dubbelt så stor 
risk att drabbas av diabetes Mellitus typ 2 (DMT2), som jämnåriga infödda svenskar och 
personer födda i andra europeiska länder. Det har också framkommit att diabetes är vanligare 
hos invandrare från Mellanöstern än hos övriga. Ärftlighet kan vara en starkt bidragande 
orsaksfaktor, men livsstilsfaktorer tros spela en ännu större roll som förklaring (Wändell, 
Johansson, Gåfvels, Hellénius & Sundquist, 2008). 

 

Sjukdomen drabbar såväl individ som anhöriga och samhället. Mera förebyggande insatser 
behövs för att underlätta livet för DMT2-patienter och för att nedbringa vårdkostnader. 

 

Dessa bakgrundsfakta, om hur det förhåller sig i Sverige, inspirerade till att undersöka 
närmare vad som hittills finns publicerat i form av vetenskapliga artiklar om hälsofrämjande 
och/eller hälsopreventiv omvårdnad och dess påverkan på patienter med DMT2 – ur ett 
transkulturellt perspektiv. 

 
 

2 BAKGRUND 
 

2.1 Diabetes typ 2 
 

Diabetes Mellitus är ett samlingsnamn för flera sjukdomstillstånd med det gemensamma 
kännetecknet att blodsockret är för högt (kallades tidigare sockersjuka). Termen kommer 
ursprungligen från det grekiska verbet ”diabainein” och betyder ungefär ”något som strömmar 
genom kroppen, vilket syftar på urinflödet som är svårt att hålla tillbaka. Ordet ”mellitus” är 
hämtat från latinet och betyder honungssöt (Agardt, Berne & Östman, 2005). 

 

DMT2 är den vanligaste formen av diabetes och drabbar främst personer över 40 år. 
Sjukdomen har oftast ett progredierande förlopp som i början inte medför några alarmerande 
symtom (World Health Organisation [WHO], 2014). Medelåldern vid insjuknandet är lägre 
för män än för kvinnor (Nationella Diabetesregistret [NDR], 2015). Screening har visat att 
ungefär hälften av alla med DMT2 i Sverige inte känner till sin sjukdom (Socialstyrelsen, 
2015). 

 

DMT2 påverkar betacellerna i bukspottkörteln och deras insulinsekretion och/eller cellernas 
känslighet för insulin i vävnaderna. Sjukdomen kännetecknas av nedsatt produktion av 
hormonet insulin, oftast i kombination med insulinresistens, som orsakas av otillräcklig och 
på sikt ofta helt upphörd insulinproduktion (Radder, Lemkes & Krans, 2013). Resultatet blir 
att glukos, som transporteras av blodet, inte kan sugas upp av kroppens celler, vilket kan 
avläsas i förhöjt blodsockervärde (ibid.). Vid DMT2 kan bukspottkörteln fortfarande 
producera insulin, men mängden räcker inte till för kroppens behov (WHO, 2013). 

 

Bakgrunden till sjukdomen Diabetes Mellitus är ett komplicerat samspel mellan arv och miljö. 
Flertalet av dem som drabbas av DMT2 är överviktiga (Lindholm, 2009). Ärftlighet i 
kombination med bukfetma, fysisk inaktivitet och rökning anses var starkt bidragande 
orsaksfaktorer, som kraftigt ökar risken för att drabbas av DMT2 (Socialstyrelsen, 2010). 
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Typiska symtom är ökad törst, stora urinmängder, muntorrhet, acetondoftande andedräkt, 
suddig syn och trötthet. Det kan ibland ta flera år innan patienten får sin diagnos (Alvarsson et 
al., 2013). Diagnostiseringen sker genom inhämtning av anamnes, etiologisk undersökning 
samt genom analys av kapillär plasmaglukosanalys. Den etiologiska undersökningen grundar 
sig på faktorer som ålder, symtom, och hereditet (Sagen, 2013). Om behandling med 
livsstilsförändringar och tabletter inte haft avsedd effekt, så sätts oftast insulinbehandling in, 
om HbA1c överstiger 6 % (Hedner, 2010). 

 

Många sekundära problem, av varierande art och allvarlighetsgrad, är också relaterade till 
DMT2. Som exempel på den allvarligare arten kan nämnas svårläkta fot- och bensår. Även 
problem med ögon och njurar förekommer efter en längre sjukdomstid (Ebersole, Hess & 
Luggen, 2004). Komplikationer i ett framskridet skede kan vara hjärtinfarkt eller stroke p.g.a. 
höga blodfetter och kan öka risken att drabbas av diabetes (Alvarsson et al., 2013). 

 

2.2 Prevalens 
 

Enligt WHO:s beräkningar har idag (nov. 2014) 347 miljoner människor diabetes och av 
dessa beräknas 90 % ha DMT2 (WHO, 2014). Internationella Diabetesfederationen (IDF) 
anger ett högre beräknat antal och anger 387 miljoner och hävdar att mindre än hälften av 
dessa är diagnostiserade (IDF, 2014). IDF prognostiserar också en ökning av antalet personer 
med diabetes i världen på 205 miljoner fram till år 2035 (ibid.). Huvudorsakerna till detta 
förhållande och denna mindre önskvärda utveckling anses främst vara en mera stillasittande 
livsstil och tilltagande övervikt hos befolkningen. Andra faktorer som kan öka risken för att 
drabbas anses vara familjehistoria, ohälsosam kost, stigande ålder, högt blodtryck och 
etnicitet (IDF, 2014). 

 

Mathers & Loncar (2007) anger att enligt WHO:s beräkningar inträffar mer än 80 % av de 
diabetesrelaterade dödsfallen i låg- och medelinkomstländer och år 2030 prognostiseras 
sjukdomen som den sjunde vanligaste dödsorsaken i världen (Mathers & Loncar, 2007). 

 

I Sverige uppskattas antalet personer med diabetes till ca 400 000, varav 86 - 90 % har DMT2 
(Alvarsson et al., 2013). Studier har också visat att utrikesfödda svenskar har högre prevalens 
av diabetes än den svenskfödda befolkningen (Wändell & Gåfvels, 2007; Wändell, Wajngot, 
de Faire & Hellenius, 2007). En allt större del av de som invandrar till Sverige kommer, från 
utomeuropeiska länder, speciellt från oroliga och krigsdrabbade länder i Afrika och 
Mellanöstern (SCB, 2014). Personer som är födda i ett utomeuropeiskt land har, som grupp 
betraktat, visat sig löpa dubbelt så stor risk att drabbas av DMT2, som jämnåriga infödda 
svenskar och invandrare födda i andra europeiska länder. Vid en jämförelse av riskerna 
mellan svenskfödda och de utrikesfödda som invandrat hit från ett annat europeiskt land, kan 
skillnaderna beskrivas som mycket små eller inga alls. Den förhöjda risken för diabetes bland 
icke-europeiska invandrare har visat sig vara tydligt kopplad till ökande bukfetma och gör 
därmed dessa personer till en riskgrupp för DMT2 (Wändell, Johansson, Gåfvels, Hellénius, 
de Faire & Sundquist, 2008). En annan svensk studie har visat att förekomsten av DMT2 
bland invandrare från Mellanöstern (Irak, Iran, Libanon, Syrien och Turkiet) är högre och 
debuterar tidigare än hos jämförbara svenskfödda personer (Glans, 2009). 

 

Även i andra europeiska länder har en förhöjd diabetesprevalens påvisats i invandrargrupper 
vid jämförelse med den infödda befolkningen. I Storbritannien t.ex. har konstaterats en högre 
prevalens bland invandrare från den indiska subkontinenten och i Nederländerna bland 
invandrare från Marocko och Turkiet (Berterö & Hjelm, 2010; Glans, 2009). 

 

Flertalet undersökningar om DMT2 och invandrare och/eller sociokulturellt svaga grupper har 
genomförts i USA och de speglar samma mönster (Rowley & Bezold, 2012). 
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2.3 Hälsofrämjande och preventiv omvårdnad 
 

Begreppet hälsofrämjande, på engelska ”Health promotion” har sitt ursprung i 1900-talets 
medicinska vetenskap och sammankopplas ofta inom dagens sjukvård med begreppet 
”prevention” (Downie, Tannahill & Tannahill, 1996). Innebörden i begreppet ”health 
promotion” har förskjutits från att vara sjukdomsorienterat till att mera fokusera på hälsa och 
känsla av välbefinnande för hela befolkningen (WHO, 2013). Det är inte helt fel att tala om 
ett paradigmskifte. 

 

Berg och Sarvimäki (2003) skriver att den hälsofrämjande omvårdnaden ska bygga på en 
holistisk-existentiell ansats med en humanistisk syn på människan och inrikta sig på att förstå 
personens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande i stället för att enbart fokusera på 
problem och diagnoser (ibid.). 

 

Det centrala preventionsarbetet syftar till att förebygga sjukdomar och till att upptäcka och 
undanröja specifika riskfaktorer (Downie, Tannahill & Tannahill, 1996). Det finns, trots 
likheter, också grundläggande skillnader mellan att förebygga sjukdom och att främja hälsa. 
Preventivt arbete bygger på kunskaper om vad som förorsakar sjukdom och målet blir i det 
fallet att försöka förhindra att en specifik sjukdom bryter ut. Hälsofrämjande arbete däremot 
bygger på att kunskaper om faktorer/processer som just främjar hälsa tillämpas och där syftet 
är att förbättra individens självupplevda hälsa (Whitehead et al., 2008). Hälsofrämjande 
arbetet utgår alltså från vad som förstärker människors hälsa och välmående medan 
förebyggande arbete fokuseras på sjukdomar och skador (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2007). 

 

Traditionellt brukar den hälsopreventiva verksamheten delas in i tre kategorier: a) 
primärprevention som avser att minska risken att patienten blir sjuk, b) sekundärprevention, 
som går ut på att upptäcka sjukdomen eller förstadier till sjukdom, tidigt så att lämplig 
behandling kan inledas innan svåra skador hunnit uppkomma, och c) tertiärprevention som är 
själva behandlingen av en diagnostiserad sjukdom så att de begränsningar den innebär för 
patientens liv blir så små som möjligt (McWhinney, 2004). 

 

Det hälsofrämjande och sjudomspreventiva arbetet måste innefatta såväl levnadsvaneför- 
ändringar som förändringar av tänkesätt, båda syftande till att stärka patientens självkänsla. 
Hälsofrämjande arbete som berör både riskfaktorer och skyddsfaktorer engagerar flera olika 
aktörer i samhället, vilka samverkar för att bevara eller förbättra hälsan och omfattas av 
åtgärder på samhälls-, grupp- och individnivå, d.v.s. utgå från ett holistiskt perspektiv 
(Nordenfelt, 1995). För att behandlingen ska ske framgångsrikt måste sjukvården stödja och 
uppmuntra patienter drabbade av diabetes DMT2 på rätt sätt (Rowley & Bezold, 2012). 

 

2.4 Transkulturell omvårdnad 
 

Transkulturell omvårdnad är ett eget område inom omvårdnadskunskap, som fokuserar på 
jämförande studier och analyser av olika kulturer. Målet är att tillägna sig sådana kunskaper 
som underlättar och förbättrar kulturspecifik omvårdnad. Transkulturell omvårdnad är ”…. 
focused on comparative human-care (caring), differences and similarities of beliefs, values 
and patterned life ways of cultures, to provide culturally, congruent, meaningful and 
beneficial health care to people” (Leininger & McFarland, 2002 sid. 56). Den kunskap som 
finns om den egna kulturen betecknar Leininger som ”emic” (inifrån). Den andra typen, som 
hon benämner ”etic”, innebär att en främmande kultur tolkas utifrån den egna kulturens 
begreppsapparat (Leininger & McFarland, 2002). För att åskådliggöra dimensionerna i sitt 
resonemang skissade Leininger en ”kognitiv karta” som brukar gå under beteckningen ”The 
Sunrise Model” (Bilaga 1). Modellen avser att visa de komponenter som kan påverka 
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vårdgivare och vårdtagare i samband med transkulturell omvårdnad och hur dessa kan 
relateras till varandra (Leininger & McFarland, 2002). Modellen beskriver tre strategier för 
beslut och handling: 

 

 Kulturrelaterat bevarande och/eller upprätthållande 
 Kulturrelaterad anpassning och/eller förhandling 
 Kulturrelaterad omformning och omstrukturering 

 

”The Sunrise Model” är tänkt att fungera som en guide i en transkulturell vårdsituation och 
”the rising sun” symboliserar det lysande målet. Ny kunskap ska lyfta vården till en högre 
nivå av transkulturell medvetenhet (Leininger & McFarland, 2002, sid. 80). Leiningers modell 
bör finnas med som en principiell utgångspunkt för tänkandet kring transkulturell omvårdnad, 
eftersom den på ett utmärkt sätt sammanfattar i en holistisk figur vilka faktorer som kan spela 
roll vid kulturbaserad omvårdnad. 

 

En individs tolkning av verkligheten utgår alltid från ett visst kulturellt sammanhang, en total 
kontext (Saint Arnault, 2009). Det kan t.ex. skilja i synsätt på vilka besvär som är 
”acceptabla” att söka hjälp för, vem som ”får” undersöka patienten och hur detta ”får gå till” 
(ibid.). 

 

Transkulturell omvårdnad bygger med andra ord på att alla ansvariga inom hälso- och 
sjukvården strävar efter att tillämpa ett holistiskt perspektiv och är lyhörda för de signaler som 
patienter med annan kulturbakgrund sänder. Enligt det holistiska synsättet är helheten något 
mer än summan av dess delar och fokus läggs därför på människan som helhet och hennes 
handlingsförmåga i ett socialt sammanhang (Hellström, 1993). Det är med ett sådant 
perspektiv viktigt och i princip självklart att vårdgivaren visar förståelse för och tar rimlig 
hänsyn till kulturella särdrag som kan förekomma och framstår som hänsynsfull, 
individanpassad och trygg för patienten (Eckhart, Mott & Andrew, 2005). 

 

2.5 Sjuksköterskans roll vid diabetesvård 
 

Sjuksköterskans medverkan och engagemang har en central roll i vården av patienter med 
DMT2. Det är vanligt förekommande att omvårdnaden och det hälsofrämjande arbetet av 
patienterna med diabetes sköts av ett multiprofessionellt team bestående av läkare och 
distriktssköterskor med specialistkompetens inom diabetesvård samt dietist och kurator 
(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 

 

Socialstyrelsen (2014) betonar vikten av att diabetesvård vid DMT2 omfattar en rad olika 
omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskans/diabetessjuksköterskans ansvar inkluderar utöver 
rådgivning även uppföljning av den medicinska behandlingen som inkluderar främst mätning 
av HbA1c-värde, läkemedelsjustering och injektionsteknik. Ansvaret innefattar, utöver 
deltagande i diabetesteam, att anordna individanpassade möten och vägledning till patienten 
med diabetes. 

 

Enligt de nationella riktlinjerna ska vården också ta hänsyn till varje individs kulturella 
bakgrund och därför måste också rutiner som förekommer individanpassas (Socialstyrelsen, 
2015). Enligt samma rekommendationer bör hälso- och sjukvården ”… erbjuda gruppbaserade 
utbildningsprogram till patienter med DMT2 med stöd av personer som har både 
ämneskompetens och pedagogisk kompetens”, vilket då självfallet också omfattar 
hänsynstagande till kulturell bakgrund (ibid, 2015, sid. 18). 

 

Vid egenvården av DMT2 spelar patientutbildningen en central roll, eftersom den ökar 
patientens förutsättningar för en väl fungerande egenvård. Utbildningen ska omfatta råd om 
lämplig kost och vikten av regelbundenhet vad gäller måltider och fysisk aktivitet. Den ska 
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även beröra alkoholkonsumtion och rökning, allt i syfte att underlätta livsstilsförändringarna 
som ger patienten en högre livskvalitet. Målet är att ge patienten möjlighet att vara delaktig i 
vården och att kunna fatta egenvårdsbeslut (Socialstyrelsen, 2015; Carey & Courtenay, 2007). 
Utbildningen som således är av både teoretisk och praktiskt karaktär, syftar till att lära 
patienten att ha kontroll över sitt blodglukosvärde genom att använda självtestning av 
blodglukos (Nair, 2007). Behandlingens viktigaste mål är att normalisera blodsockervärdet, 
och det bästa styrmedlet att uppnå detta mål är att göra patienten delaktig genom egenmätning 
av blodsocker. Intensiteten i testningarna beror på behandling, svängningsnivå i 
blodsockervärden samt behandlingsmål (Berne & Sörman, 2010). 

 

Ur ett transkulturellt perspektiv är det således viktigt att ”neutralt” fråga efter uppgifter om 
sjukdomen och egenvårdsåtgärder och försöka att se patienten ur ett helhetsperspektiv och 
”förhandla” i de fall patientens uppfattning om lämplig behandling avviker från vad 
evidensbaserad modern västerländsk hälso- och sjukvård föreskriver (Hjerm, 2009). 

 

Den upplevda förmågan att själv kunna utföra olika förebyggande och lindrande åtgärder 
(self-efficacy) inverkar också på beteendet. Ju starkare den är, desto större är viljan till aktiv 
egenvård (Bandura, 1995). Egenförmågan stärks av en uppväxt i en individorienterad kultur 
(t.ex. Sverige och USA), medan uppfostran i en grupporienterad kultur (som t.ex. länder i 
Afrika och Mellanöstern) innebär att individen lär sig att lyda auktoriteter som sjuksköterskan 
och läkaren (Hofstede, 2001). 

 

2.6 Problemformulering 
 

I takt med ökad global rörlighet, både frivillig (studier/arbetskraft/anknytning) och påtvingad 
(flyktingar), ökar också kontakter mellan människor med olika kulturbakgrund inom hälso- 
och sjukvård. Detta medför ökade krav på vårdpersonalens förståelse för kulturbetingat 
tänkande och handlande. I det mångkulturella samhället måste därför också hela kedjan av 
vårdinsatser ha både en mångkulturell och individcentrerad profil. 

 

DMT2 är en allt vanligare förekommande sjukdom, som i högre utsträckning drabbar vissa 
invandrargrupper i västerländska samhällen än den inhemska befolkningen. Lämpliga 
medicinska insatser och livsstilsförändringar är två samverkande vägar att gå, för att 
åstadkomma minskat lidande och uppnå förbättrad hälsa och livskvalitet för den enskilde. 
Därför krävs att sjuksköterskan har både relevant medicinsk kompetens och breda kunskaper 
om vad som gäller kulturspecifikt för patienter med invandrarbakgrund, liksom för andra 
kulturella minoritetsgrupperingar (t.ex. samer och romer). Detta behövs för att sjuksköterskan 
ska kunna implementera hälsofrämjande och preventivt omvårdnadsarbete gentemot patienter 
med annan kulturbakgrund. 

 
 
 

3 SYFTE 
 

Syftet med denna studie är att beskriva hur transkulturell hälsofrämjande och/eller 
hälsopreventiv omvårdnad påverkar patienter med diabetes typ 2. 
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4 METOD 
 

Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Polit och Becks 
(2012) flödesschema tillämpades. I enlighet med flödesschemat definierades först ett syfte för 
studien och därefter bestämdes relevanta sökord. Sedan genomfördes sökningar i databaser 
för att identifiera studier som svarade mot syftet. De funna studierna granskades, värderades 
och resultatsammanställdes (ibid.). 

 

4.1 Sökstrategi 
 

Litteratursökning genomfördes i databaserna CINAHL, MEDLINE, AMED och PsycINFO. 
De meningsbärande orden utifrån syftet identifierades som hälsofrämjande/hälsopreventiv 
omvårdnad, typ 2 diabetes och transkulturell. Sökorden översattes sedan till ämnesord i de 
olika databaserna och delades in i sökblock. Varje sökord söktes först separat. Där det var 
möjligt att tillämpa ”Explode” (bredsökning) valdes denna funktion. De sökord som 
identifierades som synonymer söktes med OR inom varje sökblock, för att därefter 
kombineras med AND (Se tabell 1). De begränsningar som användes var att artiklarna skulle 
vara skrivna på svenska eller engelska och publicerade från år 2000 fram till och med 
november 2014. I samtliga databaser användes även begränsningen peer-reviewed. 
Sökmatriser redovisas i bilaga 2. En manuell sökning i de inkluderade artiklarnas 
litteraturlistor genomfördes, vilket resulterade i ytterligare tre för studien relevanta artiklar. 

 
 
 

Tabell 1. Sökord indelade i respektive sökblock och databas 
 

Databas Sökblock A Sökblock B Sökblock C 
Cinahl Diabetes Mellitus* 

Diabetic Patient* 
Transculturall Care* 
Transculrutall Nursing* 
Health Services Indigenous* 

Health promotion* 
Preventive health care* 
Immigrants* 

Medline Diabetes mellitus type 
2* 

Transcultural nursing 
Emigrants and immigrants 

Health promotion 
Preventive Health Services 

PsycINFO Diabetes mellitus* 
Patients* 

Cross Cultural Treatment* 
Nursing* 

Health promotion* 
Primary health care* 
Prevention* 
Immigration* 

AMED Diabetes Mellitus* 
Diabetes Mellitus 
Type 2* 

Transcultural ** Preventive Health Care* 
Preventive Health 
Services* 
Health Promotion* 

*= Explode   ** = Fritextsökning 
 

 
 

4.2 Urval 
 

Inklusionskriterier var vetenskapliga kvantitativa artiklar som beskrev transkulturell 
hälsofrämjande och/eller hälsopreventiv omvårdnad av vuxna patienter med T2D. Ett 
ytterligare inklusionskriterium var att artiklarna skulle hålla minst ”medelhög kvalitet” och 
vara etiskt granskade. 

 

Exklusionskriterier var reviewartiklar, samt artiklar där fokus låg på flera eller i huvudsak 
andra sjukdomar än DMT2, t.ex. hjärt- och kärlsjukdom. 
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Urvalet av artiklar till studien genomfördes i olika urvalssteg. Vid det första urvalet valdes 
relevanta artiklar ut baserat på artikelns titel. Resultatet blev 61 träffar där samtliga titlar 
lästes, vilket resulterade i att fem artiklar från CINAHL och fem från MEDLINE gick vidare 
till urval 1, där artiklarnas abstracts och nyckelord lästes och granskades, för att bedöma om 
de motsvarade studiens syfte. Åtta stycken gick vidare till urval tre. I det tredje urvalet lästes 
artiklarna i sin helhet vilket gav till slutresultat att tre artiklar från CINAHL och fyra från 
MEDLINE svarade upp mot studiens syfte. En artikel framkom i både CINAHL och 
MEDLINE, en annan var en kohortstudie och bedömdes ha lågt bevisvärde och en tredje 
artikel hade en mycket knapphändig resultatpresentation. 

 

Sökningarna i AMED och PsycINFO gav inget resultat, vilket innebar att antalet inkluderade 
artiklar efter databassökningen blev sju stycken. Ytterligare tre artiklar som fyllde studiens 
syftekriterium togs fram genom manuell sökning. Det totala antalet artiklar som ingår i denna 
systematiska deskriptiva litteraturstudie är således tio. 

 

4.3 Kvalitetsgranskning 
 

De 10 artiklarna lästes ännu en gång i sin helhet, för att verifiera att inklusionskriterierna var 
uppfyllda, varefter de systematiskt kvalitetsgranskades med en marginellt modifierad (”vet 
ej”-alternativen borttagna) granskningsmall utarbetad av Willman, Stoltz och Bahtsevani, 
(2011) (Bilaga 3). Utifrån granskningsmallen poängsattes artiklarna utifrån ett antal frågor 
som kunde besvaras med ”ja” eller ”nej”. Jakande svar tilldelades ett poäng och ett nekande 
eller osäkert svar gav noll poäng. Artiklar som uppnådde 11-13 poäng (av maximalt 18) 
klassificerades som ”medelhög vetenskaplig kvalitet” och 14 poäng eller mer bedömdes som 
”hög vetenskaplig kvalitet”. 

 

Samtliga i undersökningen ingående artiklar visade sig hålla minst ”medelhög kvalitet”. De 
inkluderade artiklarna och kvalitetsvärderingen redovisas i kolumnen ”Värdering” i 
artikelmatrisen (Bilaga 4). 

 

4.4 Beabetning och analys 
 

De inkluderade 10 artiklarna lästes ännu en gång i sin helhet i syfte att ytterligare granska 
sakinnehållets relevans för denna undersökning och identifiera likheter och skillnader. Nästa 
genomläsning var mera systematisk och syftade till att upptäcka ”mönster” i artiklarnas 
resultat som svarade på litteraturstudiens syfte. Resultat med liknande innehåll sorterades 
därefter in i kategorier (Polit & Beck, 2012) utifrån vilken påverkan transkulturell 
hälsofrämjande/hälsopreventiv omvårdnad hade på patienter med DMT2. Analysen 
resulterade i sex kategorier som redovisas under sex underrubriker i resultatredovisningen. 

 

4.5 Forskningsetiska aspekter 
 

1 januari 2004 infördes i Sverige Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som 
avser människor. All forskning bör vara i enlighet med god vetenskaplig praxis och det är en 
självskriven forskarplikt att skydda berörda personers liv, hälsa och värdighet (Polit & Beck, 
2012). ”Människors välfärd ska ges företräde framför samhällets och vetenskapens behov” 
lyder Vetenskapsrådets kodex. Därför får ett givet samtycke till att delta i forskningsprojekt 
när som helst återtas med omedelbar verkan, vilket då också drabbar forskaren som ett oönskat 
bortfall. Helsingforsdeklarationens riktlinjer utgör grund för den forskningsetiska 
granskningen (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Fyra principer bör vara vägledande och normerande för all omvårdnadsforskning: principen 
om autonomi, principen att göra gott, principen om att inte skada och principen om rättvisa 
(Vetenskapsrådet, 2011; Sjuksköterskornas Samarbete i Norden [SNN], 2013). För samtliga 
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artiklar som ingår i denna studie gäller, att de antingen var godkända av en etisk kommitté 
eller sanktionerats av deltagarna genom skriftligt medgivande till medverkan. Huruvida de 
forskningsetiska riktlinjerna är identiska i Sverige och USA (där flertalet av de redovisade 
undersökningarna är genomförda) har inte kontrollerats. Egna åsikter har inte påverkat det 
resultat som redovisas, utan alla resultat från artiklarna som svarat upp mot syftet redovisas. 

 
 

5 RESULTAT 
 

Till grund för denna studies resultat ingår tio kvantitativa vetenskapliga studier, som 
publicerats under en knapp 15-årsperiod (2000-01-01 – 2014-11-30). Alla studier utom en var 
genomförda i USA. I dataanalysen framkom sex kategorier som redovisas var för sig som 
studiens resultat (Tabell 2). 

 
 
 

Tabell 2. Resultat av påverkan av transkulturell och/eller hälsopreventiv omvårdnad på patienter med 
diabetes typ 2. 

 
 
 

Artikel 

Påverkan på 

HbA1c BMI/vikt Blodfetter Egenvård Self- 
efficacy 

Diabetes- 
kunskaper 

Anderson-Loftin et al., 
2002  (n = 23) 

++ + + ++    

Chesla et al., 2013 (n 
= 178) 

+       + (+) 

Chesla et al., 2014 (n 
= 178) 

        +  

Choi, 2009 (n 
= 143) 

++     +    

D´Eramo Melkus et al., 
2004  (n = 25) 

++ ++     + + 

Middelkoop & van der 
Wal, 2004 (n = 101) 

+ +        

Rimmer et al., 2002 (n 
= 30) 

+ + ++   +  

Vincent, 2009 (n 
= 20) 

+ ++   ++ + + 

Vincent et al., 2007 (n 
= 20) 

+ ++   ++ + + 

Wang & Chan, 2005 (n 
= 40) 

+ +       (+) 

++ : påverkan signifikanta värden 
+ : positivt resultat men ej statistisk signifikant förändring 

(+) : ej forskaruppmätt påverkan men deltagarbedömd (självdeklarerad) positiv påverkan 
(tomma rutor: effektvariabeln ej uppmätt) 
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5.1 Påverkan på patientens HbA1c 
 

Bara tre av de tio artiklar, som denna studie omfattar, visade att transkulturell och/eller 
hälsopreventiv omvårdnad hade en statistiskt signifikant påverkan på patienternas HbA1c 

(Anderson-Loftin, Bernett, Sullivan, Summers Bunn & Tavakoli, 2002; Choi, 2009; D`Eramo 
Melkus, et al., 2004) och i en fjärde påvisades signifikant förändring för en grupp deltagare 
(Middelkoop & van der Wal, 2004). 

 

Studier med statistiskt signifikanta förändringar 
 

En av de studier som visade signifikant förbättring av HbA1c var en amerikansk longitudinell 
kvasiexperimentell studie. Afroamerikanska kvinnor fick handledning och undervisning av en 
tvärkulturellt utbildad diabetessjuksköterska. The Transtheoretical Model of Behavioral 
Change tillämpades vid sex sessionstillfällen. Presentation följdes av gruppdiskussion under 
ledning av certifierade diabetesutbildare med tidigare erfarenhet av likartade interventioner. 
Interventionsgruppens genomsnittliga HbA1c minskade från 8,0 procent vid interventionsstart 
till 6,9 procent tre månader senare. Även blodsockervärdena förbättrades signifikant från 
basvärdet 184 mg/dl till 161 mg/dl efter tre månader (D`Eramo Melkus, et al., 2004). 

 

Likaså minskade HbA1c signifikant med 1,8 procent i en annan longitudinell 
kvasiexperimentell studie, också riktad till afroamerikanska kvinnor (betecknade som 
tillhörande högriskgrupp), vilka utbildades om kostvanor anpassade till afroafrikansk 
mattradition och kultur. Studien avsåg att fokusera på effekter av ”dietary self-management 
education och vårdkostnader, samt bedöma deltagarnas förmåga att fullfölja interventionen. 
Även här leddes den konkreta delen av interventionen av en erfaren dietist och 
specialistsjuksköterska (case manager) med genomgången utbildning inom gruppbaserad 
ledarskap och diabtesvård. Uppföljande telefonsamtal och hembesök gjordes under de fem 
månader som interventionen varade och medarbetarna rekryterades dessutom ur lokalmiljön i 
förtroendeskapande syfte (Anderson-Loftin et al., 2002). 

 

I en deskriptiv tvärsnittsstudie undersöktes vilken effekt på blodsockernivån familjestöd kan 
ha hos koreanska invandrare i USA med DMT2. Allt material som användes var översatt till 
koreanska och försöksledarna var tvåspråkiga. Studien påvisade signifikant lägre HbA1c hos 
informanter med högt värderat familjestöd, i jämförelse med de som upplevde lågt sådant. I 
studien ingick 69 kvinnor och 74 män. Det framkom att familjestöd hade stor påverkan på 
egen glukoskontroll och klart mest uttalat hos män. Diabetessjukdomens duration, stort 
midjemått och användande av flera diabetesmediciner var också kopplat till ett högre HbA1c- 
värde (Choi, 2009). 

 

En longitudinell singelgruppsstudie utförd i Nederländerna, undersökte förhållandet mellan 
socioekonomisk bakgrund och förmågan att tillgodogöra sig diabetesvård hos invandrare från 
Surinam. Interventionsgruppen bestod av 55 kvinnor och 46 män. All information gavs på 
deltagarnas modersmål av specialistsjuksköterskor och dietister under en tre månades 
intervention och kostråd anpassades till surinamesisk matkultur. Interventionen visade sig var 
mer framgångsrik bland männen än bland kvinnorna. Det framkom också, att oavsett kön, 
hade interventionen god effekt på patienter med initialt hög HbA1c lågt BMI och låg 
förekomst av diabetesrelaterade komplikationer. Forskarna förväntade sig att de med de 
sämsta socioekonomiska villkoren skulle gynnas mest av diabetesinterventionen, men 
beträffande HbA1c framkom det motsatta. Enbart de med högre socioekonomisk bakgrund 
visade på signifikant förbättrat HbA1c (Middelkoop & van der Wal, 2004). 
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Studier med förändringar utan statistisk signifikans 
 

Fem av de inkluderade studierna visade att transkulturell hälsofrämjande och/eller 
hälsopreventiv omvårdnad inte hade någon påverkan i form av signifikanta förändringar på 
patienternas HbA1c (Chesla et al., 2013; Rimmer, Silverman, Braunschweig, Quinn & Liu, 
2002; Vincent, 2009; Vincent, Pasvogel & Barrera, 2007; Wang & Alain Chan, 2005). 

 

En longitudinell kvasiexperimentell singelgruppsstudie riktad till låginkomsttagare och 
lågutbildade afroamerikanska kvinnor mellan 30-70 år och kraftigt överviktiga, visade på ett 
visst förbättrat HbA1c, dock inte statistiskt signifikanta förändringar. Interventionen pågick i 
tolv veckor och bestod av ett hälsofrämjande universitetsbaserat program med focus på kost, 
näring och hälsofrämjande beteenden. Informanterna deltog i gruppsessioner som bestod av 
fysisk träning, praktisk nutritionslära och hälsoundervisning. Informationsmaterialet var 
gruppanpassat såväl språkligt som kulturellt och sessionsledarna hade erfarenhet av 
afroamerikanska patienter med DMT2 (Rimmer et al., 2002). 

 

I en longitudinell randomiserad kontrollstudie av typen pretest-protest med kontrollgrupp, 
undersöktes genomförbarheten och effekten av en intervention med focus på egenvård riktad 
till mexikan-amerikaner med DMT2. Interventionsgruppen bestod av 10 stycken personer och 
kontrollgruppen likaså av 10 stycken. Deltagarnas medelålder var 56 år och 71 % var kvinnor. 
All skriven information var på lättläst spanska och praktisk övningar var kulturrelaterat 
utformade. Tvåspråkiga certifierade diabetesinstruktörer, kostrådgivare och 
matlagningsexperter ledde interventionen. Familjens stöttande betydelse poängterades. Efter 
intervention hade HbA1c minskat i interventionsgruppen och ökat i kontrollgruppen. Värdena 
var dock inte signifikanta (Vincent, 2009). 

 

En annan longitudinell kontrollstudie fokuserade på undervisning kring livsstilsförändringar 
relaterade till diabetes hos mexikan-amerikaner. Informanterna randomiserades till en 
kontrollgrupp och en interventionsgrupp. Interventionens sakinnehåll presenterades även här 
av certifierade diabetesinstruktörer, kostrådgivare och matlagningsexperter i tvåtimmars 
gruppsessioner. Resultaten visade på förbättrat HbA1c hos deltagarna i interventionsgruppen 
fyra veckor efter interventionsslut, dock ej signifikanta värden (Vincent, 2009). 

 

I en amerikansk longitudinell kvasiexperimentell singelgruppsstudie, riktad till kinesiska 
invandrare med DMT2, försökte forskarna testa genomförbarhet och acceptans av ett 
kulturellt anpassat diabeteshandlingsprogram på en studiepopulation bestående av 33 stycken 
informanter 17 kvinnor och 16 män) utvalda genom ett bekvämlighetsurval. Medelåldern var 
68,8 år. Ett tiosessionersprogram genomfördes och all information och handledning gavs på 
kinesiska. Specialhjälp gavs till dem som hade lässvårigheter och familjesupport 
uppmuntrades. En sänkning i HbA1c från 7,11 procent vid interventionens start till 6,12 
procent tre månader senare kunde påvisas, dock ej signifikant förändring. Syftet med studien 
var att pilottesta en tio veckor lång diabetesundervisning (Wang & Alain Chan, 2005). 

 

Ingen signifikant förbättring beträffande HbA1c kunde heller bekräftas, i den longitudinella 
kvasiexperimentella singelgruppsstudie som genomfördes av Chesla et al. (2013), där en 
intervention gällande diabetesrelaterade copingstrategier bland kinesiska invandrare i USA 
gjordes. Interventionsgruppen bestod av hela 178 personer och studiepopulationen omfattade 
143 personer, med en medelålder på 64,45 år, varav 49 % utgjorde kvinnor och 42 % män. 
Alla undersökningsledare var även här tvåspråkiga och hade antingen bacheleor- eller 
masterexamen i socilat arbete, hälsopedagogik, rådgivning och hade genomgått tidigare KBT- 
utbildning. De hade lång erfarenhet av omvårdnadsarbete med kines-amerikaner. Mätningarna 
utfördes en till två veckor efter en sex veckor lång intervention (Chesla, et al., 2013). 
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5.2 Påverkan på patientens vikt/BMI 
 

I tre av artiklarna påvisades att transkulturell och/eller hälsopreventiv omvårdnad hade en 
påverkan på vikt eller BMI hos patienter med DMT2 (D´Eramo Melkus, et al., 2004; Vincent, 
2009; Vincent et al., 2007). 

 

Studier med statistiskt signifikanta förändringar 
 

I den longitudinella kvasiexperimentella studien från 2004 som genomfördes på kvinnliga 
afroamerikaner, bosatta i ett socioekonomiskt svagt område i USA, uppmättes en signifikant 
minskning av BMI från 32,1 kg/m2 vid interventionsstart till 31,7 kg/m2 tre månader senare. 
Informanterna fick en sex veckor lång, kulturellt och kognitivt beteendeanpassad intervention 
av fyra legitimerade specialistsjuksköterskor i diabetesvård (D´Eramo Melkus, et al., 2004). 

 

I Vincent (2009) longitudinella kontrollstudie, riktad till mexikan-amerikaner, påvisade en 
signifikant minskning av BMI i interventionsgruppen från 30,6 kg/m2 vid interventionsstart, 
till 29,8 kg/m2 fyra veckor efter interventionen. BMI ökade obetydligt i kontrollgruppen. 

 

Vincent et al. (2007) longitudinella kontrollstudie, också riktad till mexikan-amerikaner, med 
fokus på att testa genomförbarheten och effekten av en intervention, påvisades en signifikant 
minskning av BMI hos interventionsgruppen från initialt 30,6 kg/m2 till 30,2 kg/m2, och till 
29,8 kg/m2 vid en uppföljande mätning, fyra veckor efter interventionen. BMI-värdet ökade 
obetydligt i kontrollgruppen (Vincent et al., 2007). 

 

Studier med förändringar utan statistisk signifikans 
 

Fyra av studierna (Anderson-Loftin et al., 2002; Middelkoop & van det Wal, 2004; Wang & 
Alain Chan, 2005) visade inte på någon signifikant förändring alls och i en av studierna 
noterades till och med viktökning (Rimmer et al., 2002). 

 

Den nederländska longitudinella singelgruppsstudien, som undersökte en studiepopulation 
bestående av totalt 101 patienter, både kvinnor och män, med DMT2, härstammande från 
Surinam, kunde inte heller redovisa någon signifikant förändring av BMI efter intervention. 
Studiedeltagarna som inte hade fått tidigare diabetesundervisning erhöll i samband med 
interventionen diabetesundervisning utförd av utbildade sjuksköterskor och dietister. I 
undervisningen integrerades kinesiska kulturella värderingar i ett redan etablerat 
diabetesprogram (Middelkoop & van der Wal, 2004). 

 

I en longitudinell kvasiexperimentell singelgruppsstudie undersöktes effekt på egenvård, 
upplevd livskvalitet och livsstilsförändringar hos en grupp invandrade kineser i USA. 
Medelvärdet på BMI hos de 33 informanterna vid interventionsstart var 26,4 kg/m2 och sjönk 
till 25,8 kg/m2 tre månader efter genomförd intervention. Hos 42 procent av deltagarna kunde 
konstateras en minskning av BMI. Informanterna var nyligen diagnostiserade som typ 2- 
diabetiker och hade inte fått någon diabetesutbildning före studien. Inte heller denna studie 
påvisade statistiskt signifikanta förändringar (Wang & Alain Chan, 2005). 

 

En viktminskning med 5 Ib (Pounds) eller 5 procent, sågs fem månader efter interventionen 
hos afroamerikaner som utbildades i egenvård med fokus på kost (Anderson-Loftin et al., 
2002). 

 

Afro-amerikanska kvinnor med kraftig övervikt, låga inkomster och låg utbildning, vilka 
utbildades i egenvård med fokus på kost, näring och hälsobeteenden uppvisade en ytterst liten 
viktökning på 0,1 Ib tolv veckor efter interventionsstart (Rimmer et al., 2002). 
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5.3 Påverkan på patientens blodfetter 
 

Transkulturell och/eller hälsopreventiv omvårdnad påverkade i begränsad omfattning 
patienternas blodfetter i två studier (Anderson-Loftin et al., 2002: Rimmer et al., 2002). 

 

I den longitudinella kvasiexperimentella studien på lågutbildade afroamerikanska kvinnor 
som Rimmer et al. (2002) genomförde framkom en signifikant reduktion av det totala 
kolesterolvärdet (P< .03) och LDL-kolesterol (P< .005), men ingen signifikant förändring av 
HDL-kolesterolvärde, triglycerider eller blodsockernivå. 

 

I studien av Anderson-Loftin et al. (2002) påvisades en reducering av det totala kolesterol- 
värdet med 17 % från ett medelvärde på 225 mg/dl till 178 mg/dl efter intervention. LDL- 
kolesterolvärdet minskade med 18 % från ett medelvärde på 141 mg/dl till 115 mg/dl och 
HDL minskade också, men bara med 9 % från ett medelvärde på 53 mg/dl till 45 mg/dl 
(Anderson-Loftin et al., 2002). 

 

5.4 Påverkan på patientens egenvård 
 

Tre av artiklarna visade att transkulturell och/eller hälsopreventiv omvårdnad hade 
signifikanta förändringar på egenvård (Anderson-Loftin et al, 2002; Vincent, 2009; Vincent et 
al., 2007). 

 

Choi, (2009) som undersökte koreanska immigranter i USA, påvisade en förbättring av 
egenvård bland de män som ingick i undersökningen, men ingen förbättring bland deltagande 
kvinnor (Choi, 2009). 

 

Mexikansk-amerikanska fokusgruppdeltagare i en studie av Vincent (2009) beskrev, att de i 
och med att de förvärvat nya kunskaper, hade lättare ”in managing everyday choices”, och 
upplevde att de hade bättre kontroll över hur de skulle hantera sin diabetes, både beträffande 
kostvanor och medicinering. Familjemedlemmarnas stöttning var också en faktor som 
framhölls som mycket positiv (Vincent, 2009). 

 

Forskarna i studien av Vincent et al. (2007) konstaterade en signifikant förbättring av self- 
management activities fyra veckor efter avslutad intervention. För kontrollgruppen i studien 
förelåg inga förändringar (Vincent et al., 2007). 

 

5.5 Påverkan på patientens self-efficacy 
 

Begreppet ”self-efficacy” kan definieras som individens upplevelse av möjligheterna att 
effektivt nå uppsatta mål. Att tro på sin egen förmåga (Bandura 1997). 

 

Sex studier visade att transkulturell och/eller hälsopreventiv omvårdnad hade måttlig till ingen 
påverkan på patienternas self-efficacy (Chesla et al., 2013; Chesla, 2014; D´Eramo Melkus et 
al., 2004; Rimmer et al., 2002; Vincent et al., 2007; Vincent, 2009). Inga signifikanta 
förändringar kunde dock redovisas i någon undersökning. 

 

I Chesla et al. (2013) studie, bland kines-amerikaner studerades bland annat även tron på 
patienters förmåga att lyckas hålla en för DMT2-patienter lämplig diet och utöva motion över 
tid. I resultatet framkom förändring i förväntad positiv riktning (signifikant förändring) initialt 
efter intervention. När forskarna åtta veckor efter interventionsstart mätte varaktigheten, 
framkom en försämring och 16 veckor efter noterades i stort samma värde på self-efficacy 
som före intervention (Chesla et al., 2013). 

 

I en uppföljande undersökning (Chesla, 2014), av samma forskare, fokuserads på 
könsskillnader i en långitudinell kvasiexperimentell singelgruppsstudie. Interventionsgruppen 
bestod av 178 personer, 56 % kvinnor och 44 % män med en sammanlagd medelålder på 61 
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år. Interventionen följde samma upplägg som den tidigare redovisade (Chesla et al., 2013). 
Inga statistiskt signifikanta könsskillnader kunde noteras, men generellt större förbättringar 
bland män än bland kvinnor kunde registreras, vid alla mättillfällen. För kvinnor kunde en 
statistiskt signifikant minskning noteras under den inledande fasen, som föregick den 
egentliga interventionen (T1 till T3). Likaså framkom en klar förbättring för både kvinnor och 
män efter de åtta första interventionsveckorna, men bara kvinnornas förändring var statistiskt 
signifikant (Chesla, 2014). 

 

I studien där undersökningspopulationen utgjordes av 25 kvinnliga afroamerikaner, bosatta i 
ett socioekonomiskt svagt område i USA, uppmättes en initial måttlig (ej signifikant) 
förbättring av self-efficacy. Vid en uppföljande mätning 3 månader efter avslutad intervention 
noterades sämre mätvärden än vid interventionsstart (D´Eramo Melkius et al., 2004). 

 

Den långitudinella kvasiexperimentella studie som Rimmer et al. (2002) genomförde på 
lågutbildade afroamerikanska kvinnor, visade en förbättring av medelvärdet för self-efficacy 
från 46,7 före intervention till 52,4 efter. I denna undersökning användes ”Diabetes Efficacy 
Scale” (DSES) för att få ett mått på egenförmåga att hålla en hälsosam diet. Beträffande 
nutritionsmått uppnåddes vissa positiva resultat på Rate Your Plate Scale för self-efficacy, 
energiintag och fettintag. Inga förändringar var dock statistiskt signifikanta (Rimmer et al., 
2002). 

 

Vincent (2009) och Vincent et al. (2007) använde den spanska versionen av ”the Summary of 
Diabetes Self-Care Activities Questionare” (SDSCA) för att mäta self-efficacy i båda sina 
undersökningar bland mexikanamerikaner. Båda studierna visade att self-efficacy ökade i 
både interventionsgrupp och kontrollgrupp dock ej med statistiskt signifikanta värden. 

 

5.6 Påverkans på patientens diabeteskunskap 
 

Tre artiklar redovisar förändringar i diabeteskunskaper (D´Eramo Melkus et al., 2004; 
Vincent et al., 2009; Vincent, 2007). 

 

I undersökningen som genomfördes bland kinesamerikanska immigranter av Chesla et al. 
(2013) noterades (utan att ange mått) låga värden på diabeteskunskaper bland deltagarna vid 
baseline. Ingen uppföljande mätning gjordes efter intervention, men deltagarna i 
undersökningen sade sig själva rent subjektivt uppfatta sina kunskaper som större (Chesla et 
al., 2013). Samma självskattade uppfattning framkom även i en annan studie bland kines- 
amerikanska deltagare. I studien uppgav deltagarna att de fått ökade allmänkunskaper om 
diabetes och preventionsstrategier och mediciner. Ingen objektiv mätning bekräftade dock 
deltagarnas subjektiva bedömning (Wang & Chan, 2005). 

 

I D´Eramo Melkus et al. (2004) studie uppgav deltagarna vid interventionsstart (baseline) att 
de hade ”måttligt stora (diabetes) kunskaper”, vilket kunde konstateras i ett kunskapstest som 
gav M = 17,8 av totalt 25 möjliga. Tre månader efter interventionsstart kunde forskarna 
konstatera en förbättring med en poäng, vilket inte var en statistiskt signifikant förändring. 

 

I Vincent (2009) och Vincent et al. (2007) observerades en förbättring av diabeteskunskaper 
bland mexikan-amerikaner, men inga signifikanta skillnader kunde noteras. 

 
 

6 SYNTES 
 

Resultaten i denna studie är inte entydiga. Det som kan konstateras är att förebyggande och 
stödjande insatser, riktade till patienter med DMT2 och med annan kulturell bakgrund än 
landets inhemska, kan förbättra sina HbA1c- och BMI-värden, sin förmåga till egenvård och 
self-efficacy och även sina diabeteskunskaper. Insatserna måste dock vara strukturerade och 
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både kulturellt som individuellt anpassade för att ge avsedd positiv effekt och därmed förbättra 
patienternas livskvalitet. Utifrån denna studie kan inga klara forskningsresultat påtalas och 
”fastslås”, med tanke på det fåtal signifikanta förändringar som kunde registreras i de 
undersökta artiklarna. 

 
 

7 METODDISKUSSION 
 

Detta arbete utgår från vetenskapliga artiklar med fokus på hälsofrämjande och hälsopreventiv 
omvårdnads påverkan på patienter med DMT2, vilka också skulle ha annan kulturell 
bakgrund än ”inhemsk”. En systematisk litteraturstudie valdes för att besvara studiens syfte. 
En systematisk studie valdes för att den förmodades kunna inkuldera större målgrupper med 
olika kulturell bakgrund och antogs dessutom vara tidsbesparande. 

 

Resultaten i denna studie baseras på ett systematiskt urval och en likaså systematisk 
bearbetning av tio vetenskapliga artiklar i enlighet med Polit och Becks (2012) flödesschema 
för litteraturstudier. Det är en lämplig metod att tillämpa, för att sammanställa befintlig 
forskning inom ett valt ämnesområde (Willman et al., 2011). 

 

De två databaser som visade sig användbara, vilka för övrigt var de enda två som gav ett 
relevant sökresultat, var CINAHL och MEDLINE. CHINAL är en viktig databas inom 
omvårdnad och närliggande områden som innehåller nästan 3 000 tidskrifter med tillsammans 
nästan en miljon dokument. MEDLINE innefattar runt 5 000 tidskrifter inom områdena 
omvårdnad, medicin och hälsa och långt över miljonen dokument (Polit & Beck, 2012). 
Sökning gjordes också i databaserna AMED och PsycINFO, men utan att ge något positivt 
resultat. 

 

Sökningen gjordes med ”explode” i kombination med redovisade nyckelord. De tre 
meningsbärande begreppen som sökningarna utgick ifrån, utvidgades initialt med flera 
närliggande sökord i ett försök att åstadkomma flera träffar. Då ett sökord för diabetes, 
inkluderade både typ 1 och typ 2 gav det ytterligare två träffar i MEDLINE. Dessa två artiklar 
berörde i och för sig studiens huvudsyfte, men också bara för patienter med diabetes typ 1, 
vilket således diskvalificerade dem. (bilaga 3). 

 

Någon svensk studie framkom tyvärr inte vid vare sig vid databassökningarna eller vid 
frisökningen, vilket kan förefalla något överraskande, med tanke på Sveriges framskjutna 
position när det gäller diabetesvård (Cebolla Garrofé, Björnberg & Yung Phang, 2014). 

 

Enbart artiklar som vid kvalitetsgranskningen visade sig hålla minst medelhög kvalitet har 
accepterats i denna studie, vilket också har varit en antalsbegränsande faktor, men samtidigt 
ett slags garanti för att bara kvalitetsartiklar utgör underlag för studien. En annan begränsande 
faktor är, att inga artiklar av renodlat kvalitativ typ heller har tillåtits. I en RCT-studie 
(Vincent, 2009) var deltagareantalet i både interventions- och kontrollgtupp lågt (10 +10), 
vilket försämrar tillförlitligheten. Studien inkluderades trots allt, eftersom den uppfyllde 
kriteriet ”medelgod kvalitet” och även besvarade studiens syfte. 

 

Antalet träffar vid sökningarna och det slutgiltiga antalet granskade artiklar (10 stycken), kan 
med rätta tyckas vara få och detta trots valet av en diskutabelt lång urvalsperiod på nästan 15 
år. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är forskning en ”färskvara” som inte bör vara mer 
än fem år gammal för att användas som verifikat. Skälet till att denna undersökning omfattar 
en så lång tidsperiod som nästan 15 år är, att det annars hade varit i stort sett omöjligt att 
genomföra undersökningen på grund av materialbrist. Sökningarna gav helt enkelt inte fler 
ämnesrelevanta artiklar att undersöka under hela denna tidsperiod. D.v.s. sådana som 
behandlade DMT2 ur ett transkulturellt perspektiv och svarade mot syftet för denna studie. 
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Beträffande denna studies interna validitet kan det självfallet finnas brister, med tanke på att 
urval, bedömningar och tolkningar är gjorda utifrån författarens egen förståelsehorisont. 
Målsättningen har dock hela tiden varit att försöka vara både värdeneutral och saklig. Vid 
granskning av vetenskapliga studier, kan det ibland vara svårt att bedöma och förstå de 
presenterade mätresultatens tillförlitlighet, generaliserbarhet och relevans för den egna 
undersökningen. Bristfälliga kunskaper i det engelska språket kan ha också ha bidragit till 
tolkningssvårigheter av forskarnas fackspråk, åtminstone initialt. För att efter bästa förmåga 
råda bot på denna bias-faktor har bibliotekspersonal på CSK i Karlstad rådfrågats när 
tolkningstvetydigheter och oklarheter i den engelska texten har uppkommit. De har bistått 
med översättningshjälp, materialframtagning och gett datorteknisk support. 

 

Ibland har vissa begrepp redovisats oöversatta i texten för att inte en eventuell felöversättning 
ska påverka läsarens tolkning av resultatredovisningen och ”i onödan” orsaka felaktiga 
bedömningar och slutsatser. 

 

Vad gäller extern validitet eller generaliserbarhet är självfallet artikelunderlaget i magraste 
laget för att tillåta någon högre grad av generalisering. Flertalet av de artiklar/studier som till 
slut inkluderades i denna litteraturstudie var skrivna/genomförda i USA, vilket i sig är en 
begränsning. Överförbarhet till svenska förhållanden borde ändå vara tämligen goda, även om 
det föreligger åtskilliga såväl kulturella, etniska, politiska och samhällsekonomiska skillnader. 
Icke desto mindre känns det angeläget att rekommendera att ytterligare studier genomförs 
även i Sverige för att säkerställa en förbättrad vård av diabetespatienter i allmänhet och till 
riskgrupper som invandrare och socialt utsatta i synnerhet. 

 
 

8 RESULTATDISKUSSION 
 

Denna studies huvudmålsättning har varit att beskriva påverkan av kulturanpassade 
interventioner för DMT2 patienter. Inga klara tendenser har framkommit. 

 

Det vetenskapliga underlaga underlaget för denna studie är otillräckligt för att bedöma om 
kulturellt anpassade interventioner har påverkan i form av signifikant avläsbara förändringar i 
effektvariabler. 

 

Diabetes uppvisar en komplex sjukdomsbild vilket också innebär att det förekommer stora 
individuella skillnader i sättet att hantera sjukdomen. Den drabbade måste anpassa sin livsstil 
efter sjukdomen, vilket ofta kan upplevas som utmanande och mer eller mindre svårt, och 
vårdpersonal måste veta vad som i det konkreta fallet är relevanta råd och rätt behandling. 
Ansvaret är delat mellan sjuksköterska/läkare och patienten själv - men måste tas av båda! 
(Lindberg, 2001). Att ha diabetes och samtidigt flytta till ett nytt land kan motivera speciella 
insatser. Invandrare som etniska minoriteter drabbas oftare av DMT2 än ett lands 
”urinvånare” och det har dessutom visat sig ha svårare att hantera sjukdomen på ett adekvat 
sätt (Wändell et al., 2008; Chesla, Chun, & Kwan, 2009). I viss mån kan orsakerna spåras i 
kulturella skillnader i fråga om t.ex. matvanor och livsstilar, men kunskaper om diabetes och 
egenvård spelar också stor roll (Adams, 2003; Chesla, et al., 2009). Forskning visar att det är 
viktigt att diabetespatienter lär sig att kontrollera sin sjukdom och tar ansvar för god egenvård 
(Gillibrand & Flynn, 2001). En diabetespatient som tar kontroll över sin sjukdom söker också 
aktivt ny kunskap om hur ett ”gott liv” kan levas med sjukdomen (ibid.). 

 

Resultaten i denna studie visar att kulturellt anpassade interventioner, som på ett eller annat 
sätt berör hanteringen och egenvården av DMT2, kunde medföra en sänkning av HbA1c 

(Anderson-Loftin, Bernett, Sullivan, Summers Bunn & Tavakoli, 2002; Choi, 2009; D`Eramo 
Melkus, et al., 2004). Detta har även framkommit i en RCT-studie med 201 deltagare av 
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pakistansk härkomst bosatta i ett socioekonomiskt svagt område i Manchester (Vyas, Haidery, 
Wiles, Gill, Roberts & Cruickshank (2003). Deltagarna påvisade signifikanta förbättringar i 
HbA1c efter en sexmånaders kulturellt anpassad intervention. Samma positiva signifikanta 
mätvärden kunde även avläsas i en RCT-studie som genomfördes i södra Californien där 
deltagarna bestod av flertal minoriteter, hispanic, afroamerikaner, vita invandare (Jovanovic, 
et al., 2004). 

 

I studien av Middelkoop et al. (2004) konstaterades en sänkning av HbA1c hos 
försöksdeltagare med högre socioekonomisk status än hos sådana med låg. En RCT-studie 
som genomfördes i USA på afroamerikaner som deltog i ett kulturell anpassad 
interventionsprogram visade likartade resultat. Dessutom förbättrades deras blodglukosvärden 
i jämförelse med kontrollgruppens (Anderson et.al., 1995). 

 

Beträffande BMI/vikt, visade fem studier på sänkt BMI - tre med statistiskt signifikanta 
värden, och två avvek och redovisade t.o.m. viktökning. Det kan tyckas rimligt att förbättrade 
kostvanor och ökad fysisk aktivitet med automatik borde leda till sänkt vikt/BMI. Men här 
kan andra faktorer verka i motsatt riktning som t.ex. för stort intag av den nya ”goda maten” 
eller för ”snäll” fysisk aktivitet eller ren oförmåga att leva upp till önskad livsstilsförändring. 

 

Effekter på blodfetter är ännu svårt att yttra sig i alltför generaliserande termer om, eftersom 
det rör sig om så begränsat antal studier och några dessutom med få deltagare. Bara två av de 
granskade artiklarna visar på förbättrade resultat och dessutom i måttlig omfattning. 

 

Liknande resultat kunde även noteras i en studie med personer med DMT2 i England. 
Deltagarna som genomgick en kulturellt anpassad intervention uppvisade efter 14 månader 
ökad glykemisk kontroll, reducerade kolesterol-värden, minskad vikt och BMI och minskat 
behov av läkemedel. De hade också förbättrat sin egenkontroll och sina self-management- 
färdigheter och de uttryckte även tillfredsställelse med behandlingen (Deakin et al., 2006). 

 

Tre artiklar visade att kulturellt anpassad intervention förbättrar egenvården (Anderson- 
Loftin et al., 2002; Vincent, 2009; Vincent et al., 2007). 

 

Upplevelsen av familjestöd och förmåga till egenvård varierade med informanternas etnicitet. 
Den familjära pliktkänslan mellan makar kan variera och då kan ibland resultatet bli att 
familjeintressen prioriteras framför egenintressen. I många kulturer har kvinnan av tradition 
en mera central roll i hemmet och ”sköter hushållet” och har därmed också måltidsansvaret. 
Familjens och partnerns närvaro och ”uppställning” i de hälsofrämjande åtgärderna och i 
egenvården visade sig vara en viktig stödfaktor för patienter med DMT2, påtalat speciellt i två 
av denna studies tio artiklar (Chesla et al., 2013; Vincent, 2009). Leiningers ”Sun Rise 
Model” skulle här kunna tillämpas som lämplig utgångspunkt för en kritisk reflektion i den 
konkretra vårdsituationen. Leiningers ”Sun Rise Model” vägleder sjuksköterskan i mötet med 
patienten kartlägger språk och kulturbakgrund, vilket medför att sjuksköterska känner sig mer 
bekväm i vårdsituationen. När ett möte med en patient från annan kultur sker, bör 
sjuksköterskan se till allmänna egenskaper hos den etniska gruppen, men tänka på att 
individualisera vården. Utvärdering av sin yrkeskompetens är nödvändig för sjuksköterskan 
för att utveckla interaktioner med andra kulturer (Leininger, 2001). 

 

En svensk kvalitativ undersökning har påvisat att emotionellt stödjande insatser ofta skattas 
högre av svenskfödda personer än icke-svenskfödda/invandrare med DMT2. Detta skulle 
kunna bero på de olika förväntningar som patienter med annan kulturell och/eller etnisk 
bakgrund har på vårdpersonal (Berterö & Hjelm, 2010). Men kanske också på de 
förväntningar som finns på familjemedlemmar och släkt utifrån ett kulturellt perspektiv. Djupt 
rotade traditioner och tänkesätt är ofta mycket seglivade. 
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Diabetespatienter kan ändå, med hjälp av kulturellt anpassad diabetesutbildning, hantera sin 
sjukdom bättre och därmed också förbättra sin egenvård och livskvalitet. Samarbete och 
samförstånd mellan patient och vårdgivare, kan resultera i goda beteendeförändringar. Det har 
tidigare påvisats att diabetespatienter med invandrarbakgrund uppnår bättre hälsofrämjande 
resultat om de bemöts på ett sätt som de uppfattar som kunnigt, respektfullt, tålmodigt och 
engagerat (Naithani, Gulliford & Morgan, 2006). 

 

Beträffande påverkan på patientens self-efficacy är det svårt, eller rent av olämpligt, att 
försöka uttala sig i alltför generella påståenden om hur kulturanpassad intervention kan 
påverka. Förbättringstendenser kunde noteras men inga statistiskt signifikanta förändrings- 
värden förekom. Ytterligare forskning får utvisa vilken påverkan som är att förvänta av en 
lyckad kulturanpassad intervention. 

 

När det gäller påverkan på diabeteskunskaper bör en ändå försiktigare tolkning av de 
framkomna resultaten göras. Tre undersökningar påvisade positiva tendenser men inga 
statistiskt signifikanta sådana och i två undersökningar gjorde deltagarna den subjektiva 
bedömningen att deras diabeteskunskaper hade förbättrats. Det är rimligt att tro att de har rätt 
och att verkliga förbättringar åstadkommits, men belägg för att så är fallet kunde inte denna 
undersökning finna. 

 

Det finns ett samband mellan sättet att tänka och sättet att uttrycka sig. I vår västerländska 
kultur lär vi oss att försöka uttrycka oss klart och direkt (”rakt på sak”). I vissa andra kulturer, 
som exempelvis den arabiska, betraktas det som ohövligt att gå rakt på sak. Alla individer, 
oavsett kulturtillhörighet, kommer under livets gång i kontakt med sjukvården. Patientens 
totala referensram har i detta sammanhang stor betydelse för att han/hon, trots de barriärer 
som kan föreligga, ska kunna känna tillit till vårdpersonalen som denne möter (Barbosa Da 
Silva & Lindquist, 2003). 

 

Att ett enkelt språk på det ursprungliga modersmålet har stor betydelse vid information och 
rådgivning och att interventionernas design är ”kulturanpassad” framkom i denna 
undersökning som ett viktigt resultat (D´Eramo Melkus, et al., 2004; Chesla C. A. et al., 2013; 
Wang & Alain Chan, 2005). Rätt information i lagom omfattning på ”rätt” språk och 
förmedlad vid rätt tillfälle av respekterad förmedlare, visade sig i denna studie vara ett 
verksamt ”recept” för att uppnå goda resultat både med avseende på egenvård, self-efficacy 
och diabeteskunskaper. Detta framkom även i en studie av Song (2010) riktad till korean- 
amerikaner med DMT2 (Song et al., 2010). 

 

Om en kulturellt anpassad diabetesintervention får ett gott gensvar, finns förmodligen 
förklaringen att söka i hur begripligt och relevant innehållet är och hur bekräftade deltagarna 
har uppfattat sig, hur deras socioekonomiska villkor ser ut, samt vilken verklig motivation 
som utgör deras drivkraft. 

 

Genom att använda Leiningers ”Sunrise-modell” som bedömningsunderlag kan sjuksköterskan 
få ett mera rättvisande kulturperspektiv på sin patient oavsett var det hälsofrämjande och 
hälsopreventiva arbetet bedrivs och oavsett patientens kulturella bakgrund (Leininger, 2002). 

 

Västerländsk medicin betraktas ofta som den bästa i världen, men ur ett transkulturellt 
perspektiv finns det ändå en hel del att jobba på. 
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9 KONKLUSION 
 

Som tidigare påtalats har flertalet studier som berör denna undersöknings tema genomförts i 
USA och en amerikansk kulturmiljö. Det finns både likheter och skillnader mellan USA och 
Sverige när det gäller samhällsstruktur i stort och när det gäller specifikt kulturell och etnisk 
sammansättning och sjukvårdssystem, men min bedömning är att likheterna överväger. 
Givetvis kan inte alla amerikanska forskningsrön direkt tillämpas i vår svenska sjukvård och 
avsaknaden av svenska eller skandinaviska studier kan ses som en brist. Men både Sverige 
och USA är länder som är delar av en västerländsk kulturmiljö och borde i flertalet avseenden 
vara jämförbara. 

 

Ytterligare en aspekt att beakta är, att ta vederbörlig hänsyn till patientens intellektuella 
kapacitet och kunskapsnivå och därmed förstå vilka handlingsmönster som leder till att främja 
dennes faktiska möjligheter att tillgodogöra sig hälsofrämjande rådgivning. En given 
förutsättning, för att vilja och kunna ta till sig information och goda råd är självfallet också att 
det upplevs som meningsfullt att befinna sig i och delta i sammanhanget. Kulturella, sociala 
och ekonomiska skillnader och ibland även språkproblem kan vara en ”belastande 
referensram” – både för patient och vårdpersonal. Ömsesidigt respektfullt bemötande och rätt 
behandling är utgångspunkten för vägen som leder till framgång. 

 

Otillräckliga språkliga och allmänkunskaper - och i detta sammanhang specifikt 
diabeteskunskaper – och kulturella och socioekonomiska barriärer får således större eller 
mindre konsekvenser när patienter med annan etnicitet kommer i kontakt med sjukvårdande 
instanser. Det är lätt att känna sig i underläge och dåligt bekräftad om man saknar förmågan 
att på ett relevant sätt beskriva sin sjukdom och situation och uttrycka sina behov och 
önskningar (Berterö & Hjelm, 2010). Känslan av att sjukvårdspersonal inte ger ett 
individanpassat stöd och har ett helhetsperspektiv på patientens sjukdomssituation upplevs av 
många patienter som ett problem (ibid; Millard, et al., 2011). 

 

Resultaten som framkom i de tio artiklarna var inte entydiga, men de talade ett någorlunda 
samstämt språk. Kvaliteten på flertalet artiklar klassades också som medelgod. Därför måste 
slutomdömet bli, att ytterligare forskning kring hälsoförebyggande och hälsopreventiv 
diabetesvård till patienter med diabetes typ 2 är nödvändig för att styrka evidensen. Inte minst 
ur ett transkulturellt perspektiv. 

 

9.1 Klinisk betydelse 
 

Ansvaret för att sjuksköterskan/distriktssköterskan i framtiden ska kunna arbeta på ett för 
patienten mera hälsofrämjande sätt, utifrån ett individcentrerat holistiskt och transkulturellt 
perspektiv åligger inte bara henne själv. Både arbetsgivare och forskare vid universitet och 
högskolor har stort ansvar för att resurser och nya rön och kunskaper kommer all vårdpersonal 
till del för att uppställda mål lättare ska kunna förverkligas. Vi lever i en mångkulturell värld, 
som ställer ökade krav på att förstå olika kulturella mönster och förmåga att kunna ta 
relevanta kulturella hänsyn, både gentemot invandrare och inhemska kulturella minoriteter. 

 

Denna litteraturstudie kan ses som ett litet bidrag i sammanhanget, för att medvetandegöra 
vikten av att ha ett genomtänkt transkulturellt perspektiv, vid kontakter med patienter med 
invandrarbakgrund, för att lättare nå målet att öka dessas livskvalitet. 

 

9.2 Fortsatt forskning 
 

Kunskaperna om diabetes i allmänhet och diabetes typ 2 specifikt, kan i dag betecknas som 
goda. Diabetesforskningen har kommit långt och likaså den kliniska tillämpningen av de nya 
kunskaperna. Likväl återstår en del att göra. 
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All vård bör eftersträva större grad av prevention – inte minst diabetesvård. För att en god 
prevention ska leda till goda resultat krävs, att vårdgivaren har goda kunskaper både i form av 
relevanta fackkunskaper och om hur patientinformation och råd ska ges. En aldrig så god 
information förmedlad på felaktigt sätt ger dålig effekt. Därför är det också viktigt att tillägna 
sig nya forskningsrön och kunskaper på alla områden. Flera RCT-studier med hög kvalitet 
behövs, för att bekräfta eller vederlägga gamla rön och öka våra kunskaper om hur en modern 
och högkvalitativ diabetesvård ska bedrivas. Både en förebyggande och klinisk sådan. 

 

Denna studie baserar sig på nästan uteslutande amerikansk forskning, som förhoppningsvis 
kan utgöra en fingervisning om intressanta områden där likartad och ny forskning också i 
Sverige och andra mindre utforskade länder, skulle öka våra kunskaper om faktorer och 
strukturer, som är viktiga att känna till, för att bättre förstå hur en relevant och framgångsrik 
diabetesvård bör bedrivas. 

 

Flertalet undersökningar borde också genomföras på personer i yngre åldrar med DMT2 och 
även fokusera mera på könsskillnader och socioekonomiska förhållandens betydelse. 

 

Invandrarnas andel av den svenska befolkningen ökar och därav följer, att vi behöver veta 
mera om kulturspecifika faktorer som spelar in när patienter med annan kulturbakgrund än 
svensk möter vården. Ny forskning – inte bara diabetesinriktad sådan - bör bl.a. av det skälet 
försöka identifiera och klarlägga vad som gynnar ett samarbete mellan sjuksköterska/läkare 
och patienter (och deras anhöriga) med annan kulturbakgrund än svensk, så att patienten kan 
höja sin livskvalitet och leva ett så normalt liv som möjligt. Den bör alltså i högre grad än 
hittills bedriva forskning ur ett transkulturellt perspektiv. 
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11.2  Bilaga 1b – Kortfattad förklaring av begrepp i ”The Sunrise Model” 
 
Modellen kan ses som en holistisk figur över kulturbaserad omsorg. Den beskriver faktorer 

som mer eller mindre påverkar kulturella omsorgsskillnader och omsorgslikheter för att 

underlätta vägen mot målet ”kulturkongruent omvårdnad”. 
 

Världsbild: Under detta övergripande paraplybegrepp, som kan sägas utgöra syntesen av de 

underliggande begreppen, finns flera kulturella och samhällsstrukturella dimensioner. 
 

1.   Teknologiska faktorer: synen på högteknologisk utrustning i vården. 
2.   Religiösa och filosofiska faktorer: hur trosuppfattningar och tänkande påverkar. 
3.   Släktskap och sociala faktorer: familjesituation och dess betydelse. 
4.   Kulturella värderingar och livsstil: miljömässig kontext, språk och etnohistoria. 
5.   Politiska och juridiska faktorer: politisk styrning och lagstiftnings ”hälsobetydelse”. 
6.   Ekonomiska faktorer: privatekonomins betydelse för hälsa och vid sjukdom. 
7.   Utbildningsfaktorer: fackkunskaper och övrig kompetens. 

 

Dessa samverkande faktorer påverkar och mer eller mindre styr omsorgsutövandet och leder 

vidare till olika omvårdnadshandlingar som i sin tur kan delas i ”Naturlig (Folklig) Omsorg” 

och ”Professionell Omsorg/Vård”. 
 

Ett konkret vårdbeslut fattas som resulterar i konkreta vårdhandlingar. Dessa brukar delas in i 

tre handlingsstrategier: 
 

a)  Kulturrelaterat bevarande/upprätthållande 
b)  Kulturrelaterad anpassning/förhandling 
c)  Kulturrelaterad omformning/omstrukturering 

 

Detta holistiska hälsoperspektiv resulterar i någon form av kulturanpassad vård som rätt 

tillämpad leder mot målet bättre hälsa och välbefinnande, eller i värsta fall (inte tillämpad 

alls) till döden. 



28
 

11.3  Bilaga 2 – Sökmatris 
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3 
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Databas 
 
MEDLINE 
20141231 

 

 
 
S 1 
(Advanced) 
 
S 2 ” 

S 3 ” 

 
 
 
 
 

 
S 4 ” 

S 5 ” 

S 6 ” 

S 7 ” 

S 8 ” 

S 9 ” 

Sökord 
 
 
 
 
 

 
exp Diabetes Mellitus, Type 2/ 

 

 
 
exp Transcultural Nursing/ 
 
(emigrants and immigrants).mp [mp=title, 
abstract, original title, name of substance 
word, subject heading word, keyword 
heading word, protocol supplementary 
concept word, rare disease supplementary 
concept word, unique identifier) 
 
exp Health Promotion/ 
 
exp Preventive Health Services/ 
 
2 OR 3 
 
4 OR 5 
 
1 AND 6 AND 7 
 
Limit 8 to (yr=”2000 – 2014” and ”all 
adult (19 plus years)” and (English or 
Swedish) 

Antal 
träffar 

 
 
 
 
 

91 898 
 

 
 

3 173 
 

6 655 
 

 
 
 
 
 
 
 

57 610 
 

446 929 
 

9 772 
 

446 929 
 

34 
 

25 

Urval 1 
Lästa 
titlar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Urval 2 
Lästa 
abstracts o 
nyckelord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

Urval 3 
Lästa 
artiklar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

 
AMED 
2014-12-04 

 

 
 
S 1 
(Advanced) 
 
S 2 ” 

S 3 ” 

S 4 ” 

S 5 ” 

S 6 ” 

S 7 ” 

Forts. 
AMED 

 

 
 
 
 
 
 
 
exp Diabetes mellitus/ 

 

 
 
diabetes mellitus type 2.mp. 
 
1 OR 2 
 
Exp Health promotion/ 
 
exp Preventive health services/ 
 
3 AND 4 AND 5 

transcultural.mp. 

 
 
 
 
 
 
 

2 276 
 

 
 

313 
 

2 286 
 

1 760 
 

101 
 

0 
 

47 
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S 8 ” 

S 9 ” 

S 10 ” 

S 11 ” 

 
limit 2 to yr=”2000 – 2014” 

limit 4 to yr=”2000 – 2014” 

limit 5 to yr=”2000 – 2014” 

limit 7 to yr=”2000 – 2014” 

313 
 

1 320 
 

56 
 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 
PsycINFO 
2014-12-22 

 

 
 
S 1 
(Advanced) 
 
S 2 ” 

S 3 ” 

S 4 ” 

S 5 ” 

S 6 ” 

S 7 ” 

S 8 ” 

S 9 ” 

S 10 ” 

S 11 ” 

S 12 ” 

S 13 ” 

 

 
 
 
 
 
 
 
exp Diabetes Mellitus/ 

 

 
 
exp Patients/ 
 
exp Cross Cultural Treatment/ 
 
exp Health Promotion/ 
 
exp Prevention 

exp Immigration/ 

1 and 2 
 
4 and 5 and 7 
 
1 and 4 and 5 
 
Exp Nursing/ 
 
1 and 3 and 10 
 
1 and 3 
 
Limit 12 to (”300 adulthood <age 18 yrs 
and older>” and bibliography and 
(English or Swedish) and yr=”2000 – 
2014”) 

 
 
 
 
 
 
 

3 938 
 

 
 

82 047 
 

3 119 
 

16 092 
 

45 012 
 

15 203 
 

230 
 

0 
 

9 
 

14 804 
 

0 
 

3 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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11.4  Bilaga 3 - Kvalitetsgranskningsmall 
 

Modifierad granskningsmall för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod. 

(Original Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) 

Artikel: ………………………………………………………………………………... 
 

Beskrivning av forskningsmetod?                                                                Ja                    Nej 
 

Deltagarnas egenskaper:        antal?                                                             Ja                    Nej 

ålder?                                                             Ja                    Nej 

kön?                                                               Ja                    Nej 

 

Adekvata inklusionskriterier beskrivna?                                                      Ja                    Nej 

Adekvata exklusionskriterier beskrivna?                                                     Ja                     Nej 

Studiens syfte klart angivet?                                                                         Ja                    Nej 

Urvalsförfarandet beskrivet?                                                                        Ja                    Nej 

Urvalet representativt?                                                                                  Ja                    Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?                                                          Ja                    Nej 

Ingick blindning av patienter och/eller vårdare och forskare?                     Ja                    Nej 

Bortfallsanalysen beskriven?                                                                        Ja                    Nej 

Adekvat statistisk metod beskriven?                                                            Ja                    Nej 

Etiskt resonemang?                                                                                       Ja                    Nej 

Är instrumenten valida?                                                                               Ja                    Nej 

Är instrumenten reliabla?                                                                             Ja                    Nej 

Är resultatet generaliserbart?                                                                        Ja                    Nej 

Är huvudupptäckter och deras effekter beskrivna?                                      Ja                    Nej 

(Varje ja ger 1 poäng och max poäng är således 18). 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 
 

   Hög (14 – 18 poäng)    Medel (11 – 13 poäng)    Låg (upp till 10 poäng) 
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11.5  Bilaga 4 – Artikelmatris 
 

Författare 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Anderson-Loftin, 
W., Barnett, S., 
Sullivan, P., 
Summers Bunn, P. & 
Tavakoll, A. (2002) 
 

Culturally Compe- 
tent Dietary 
Education for 
Southern Rural 
African Americans 
With Diabetes. 
 

The Diabetes 
Educator, 28(2), 
245–257. 

USA 

Att beskriva en 
kulturellt anpassad 
(”competent”) 
kostintervention, 
designad för att 
förbättra fysiologiska 
resultat, diabetes- 
relaterad egenvård 
och vårdkostnader för 
högrisk- 
afroamerikaner med 
typ 2-diabetes boende 
i lantlig miljö i South 
Carolina. 
 

“Health making” är 
denna interven-tions 
grundprincip. 
Specifika mål var att: 
a) utvärdera effecter 
av dietary self- 
management 
education i fråga om 
fysiska/fysiologiska 
resultat, 
diabetesrelaterad 
egenvård 
(diabetes self- 
management) och 
vårdkostnader. b) 
bedöma deltagarnas 
uthållighet 

Longitudinell kvasiexperimentell, singelgrupp pretest- 
posttestundersökning. 
 

Inklusionskriterier: Högrisk-afroamerikaner med typ 
2-diabetes. Högriskpatient svarade på något av 
följande kriterier: a) HbA1c > 8 %, b) kolesterol > 200 
mg/dL, triglycerider > 200 mg/dL, d) LDL-kolesterol 
> 100 mg/dL, e) vikt > 25 kg/m2 eller f) summa poäng 
på frågeformulär ”Food Habits Questionare” (FHQ) > 
2,5 poäng. 
Exklusionskriterier: Ej beskrivna. 
 

Urvalsförfarande: Ett bekvämlighetsurval av 23 st. 
högrisk afroamerikanska vuxna gjordes. 73 % var 
kvinnor och 27 % var män. De rekryterades från en 
familjepraktik på landsbygden i South Carolina. 
 

Bortfall: 7 st. (D.v.s. pretest sampel n = 23 och 
posttest sampel n = 16). 
 

Slutlig studiegrupp: Flertalet medelålders (medelålder 
51 år) som hade diagnostiserats med diabetes under i 
genomsnitt 10 år (SD = 10,2). 34 % hade 8 års eller 
kortare utbildning. Kraftigt överviktiga (obese) var 83 
% och “hyperglycemic”. Cirka hälften hade höga 
värden för blodtryck, HbA1c och total kolesterol. 42 % 
hade 3-5 fysiologiska indikationer för interventionen. 
 

Metod: Mätning av fysiologiska resultat: blodvärden 
(fasteglukos, HbA1c, lipider), längd, vikt och 
blodtryck. Mätning av diabetesrelaterad egenvård och 
kostvanor med FHQ (20 item), tillgång till och 

 
Styrka: Noggrant 
beskriven metod med 
valida mätinstrument. 
 

Svaghet: Bekväm- 
lighetsurval. Ingen 
kontrollgrupp. Liten 
interventionsgrupp. 
Förändringar i demografi 
i gruppen innan och efter 
intervention och stort 
bortfall. 
 

Medelhög kvalitet. 

Signifikant minskning av: 
fasteglukos, HbA1c och akuta 
sjukvårdsbesök. 
 

Minskning av vikt, total kolesterol, 
triglycerider, HDL, LDL och 
blodtryck, dock ej signifikanta 
förändringar. 
 

Signifikant förbättring av kostvanor 
kring fettrik föda. 
 

Ingen signifikant förändring i 
tillgång till vård eller utnyttjande av 
vård. 
 

Ingen signifikant förändring i längd 
på sjukhusvistelse. 
 

Studien indikerar att viktminskning 
är svårare att åstadkomma bland 
patienter med diabetes än bland dem 
som inte har sjukdomen och svårare 
att åstadkomma bland 
afroamerikaner än bland vita. 
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  (bortfallsrisk), c) 
bedöma 
möjligheterna att 
rekrytera ett 
afroamerikanskt 
sampel och d) 
bedöma 
möjlighetarna att 
behålla deltagarna 
under hela 
interventionen. 

utnyttjande av hälsovård, mat och medicin. 
Mätningar gjordes vid baseline och 5 mån. efter 
avslutad intervention. 
 

Intervention: 1) Utbildning (DSM: Dietary Self- 
Management education) om kost med låg fetthalt vid 
fyra tillfällen. Tillämpningsövningar ingick. 2) 
Medverkan i professionellt led (dietist och 
specialistsjuksköterska) diskussionsgrupp. 3) 
Uppföljande telefonsamtal och hembesök gjordes 
under de 5 månader som interventionen varade. 
Familjedeltagande uppmuntrades som “social stöd”. 
 

Analysmetod: Resultatet analyserades med deskriptiv 
och icke-parametrisk statistik. 
 

Kulturspecifika inslag: 
Utbildningen i kosthållning var anpassad till afro- 
amerikansk kultur och mattradition (“sydstatslantlig”). 
Medarbetarna rekryterades ur lokalmiljön i syfte att 
skapa större förtroende för interventionen. 
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Författare 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Chesla, C.A., Chun, 
K.M., Kwan, C.M., 
Mullan. J.T., 
Kwong, Y., Hsu. L., 
Huang, P., Stryker, 
L. A., Shum, T., To. 
D., Kao. R. & 
Waters. C.M. 
(2013). 
 

Testing the Efficacy 
of Culturally 
Adopting Skills 
Training for Chinese 
American 
Immigrants With 
Type 2 Diabetes 
Using Community- 
Based Participatory 
Research. 
 

Research in Nursing 
& Health, 36, 359- 
372. 

USA 

Att systematiskt testa 
och anpassa en sex 
sessioner lång 
intervention i en liten 
gruppträning i 
copingförmåga 
“Coping Skills 
Training” (CST), så 
att den blir kulturellt 
accepterad av 
kinesiska invandrare, 
genom användande 
av “Community- 
based participatory 
research”-strategier. 
(CBPR). 

Longitudinell kvasiexperimentell singelgruppsstudie. 

Interventionen gavs till patienter individuellt, men 
fokuserade på familjekommunikationsstrategier och på 
att lösa diabetesrelaterade konflikter. På 
diabetesområdet bedömdes “Diabetes distress”, 
“Diabetes quality of life” (DQOL) och “Glucose 
management” vara av undersökningsintresse. 
 

Inklusionskriterier: Diagnostiserad med typ 2- 
diabetes, 21 år eller äldre, första generationens 
invandrare (utlandsfödd), självidentifierad kines el. 
kines-amerikan och som lever tillsammans med el. har 
kontakt med en familjemedlem involverad i 
diabetesvården minst en gång per vecka. 
Exklusionskriterier: Diagnostiserad typ 1-diabetes och 
självuppskattade svårigheter i att läsa kantonesisk 
kinesiska. 
 

Urvalsförfarande: Ett bekvämlighetsurval gjordes 
genom att potentiella deltagare rekryterades via 
medarbetare i olika samhällstjänster som postade 
information och diskuterade studien med potentiella 
deltagare via kinesetniska media, offentliga event och 
via andra relevanta samhällskontakter (som t.ex. 
vårdgivare med stort kinesiskt klientel). 
 

Interventionsgruppen bestod av 178 personer. 
Studiepopulationen omfattade tot. 143 personer, 59 % 
kvinnor och 41 % män och medelåldern var 
64,45 år. 
 

Samtliga undersökningsledare var professionella 
tvåspråkiga (kinesiska och engelska) medarbetare som 

 
Styrka: Stor population 
av båda könen. 
Noggrant beskriven 
metod och valida 
mätinstrument. 
Försöksledare med bred 
och relevant utbildning 
och erfarenhet. 
 

Svaghet: Ej randomi- 
serat urval. Ingen 
kontrollgrupp. Relativt 
stort bortfall. 
 

Hög kvalitet. 

Sju av tio uppmätta resultat visade på 
signifikanta förändringar mellan T3 
och T4 (pre- och postintervention). 
Det gällde resultaten för: 
självhantering av diabetes, 
diabeteskunskap, bikulturell effekt, 
emotionellt familjestöd, behjälpligt 
familjestöd, diabetessmärta (distress) 
och diabetesrelaterad livskvalitet. 
Variablerna familjekonflikt och 
glukosreglering (HbA1c) visade inte 
på några signifikanta förändringar. 
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    träffades var 14:e dag och “stämde av”. 
Ett reviderat Chinese Coping Skills Test (CCST) 
pilottestades på 20 kinesiska immigranter, vilket 
därefter reviderades ytterligare inför det kliniska 
försöket. 
 

Bortfall: 33 st. 
 

Metod: All information översattes till och gavs på 
kinesiska. Förändringar i diabetes self efficacy, 
diabeteskunskaper och bikulturell efficacy mättes med 
“Diabetes Self-efficacy Scale” (10 item), “Brief 
Diabetes Knowledge Test” (13 flervalsfrågor) och 
Bicultural Efficacy for Health Management Scale (10 
item). 
Familjestöd mättes med dels “Family Instrumental 
Support Scale” (6-item) och dels med “Family 
Emotional Support Scale” (6 item). 
Familjekonflikter mättes med “Family Conflict 
Resolution Scale” (5-itemskala). 
Inom “diabetesdomänen” mättes stressnivå, 
livskvalitet och glukosreglering med “Diabetes 
Distress Scale”, upplevd livskvalitet med “Diabetes 
Quality of Life (DQOL) Satisfaction” (15 item) och 
“DQOL Impact” (20-itemskala). 
Glukoshandhavande/-hantering mättes med HbA1c. 
 

Mätningar gjordes tre gånger: baseline, efter 8 veckor 
och efter 16 veckor. 
 

Intervention: 17:e veckan startade den sex veckor 
långa egentliga interventionen. Frågeformulär 
postades till deltagarna som besvarade dessa i sina 
hem. CCST-sessioner hölls på kantonesiska och dessa 
varade i genomsnitt i 2 timmar (information, 
gruppdiskussioner och rollspel). Hemläxor för att 
praktisera nya kunskaper tillämpades och deltagarna 
förde journal över resultat. 
Post-interventionsdata insamlades efter 24 veckor 
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    (Time 4) och 32 veckor (Time 5). 
 

Kulturspecifika inslag: All information på kinesiska. 
Försöksledarna tvåspråkiga. Alla mätinstrument 
översattes till kinesiska. 

   



37
 

 

 

Författare 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Chesla, C. A., Kwan. 
C. M., Chun. K. M. 
& Stryker. L. (2014). 
 

Gender Differences 
in Factors Related to 
Diabetes 
Management in 
Chinese American 
Immigrants. 
 

Western Journal of 
Nursing Research, 1- 
17. 

USA 

Att undersöka hur 
kinesisk-amerikanska 
kvinnor med DMT2 
skiljer sig från sina 
manliga partners i 
fråga om sådana 
psykosociala faktorer 
som påverkar 
sjukdomshantering 
vid interventionsstart 
och huruvida de 
svarade olika på en 
intervention som 
syftade till att uppnå 
positivt mätbara 
beteendeförändringar. 

En långitudinell kvasiexperimentell 
singelgruppsstudie. 
 

I stort samma studieupplägg som i föregående studie 
(Chesla, 2013) som byggts på med lite nya 
kommentarer och fokuserande könsskillnader, samt 
resultatredovisad i diagramform istället för tabeller. 
 

Inklusionskriterier: Diagnostiserad diabetes typ 2, över 
21 år, första generationens invandrare (d.v.s. 
utlandsfödd), självidentifierad kines el. kinesamerikan, 
och som lever tillsammans med eller har kontakt med 
en familjemedlem föremål för diabetesvård minst en 
gång per vecka. 
Exklusionskriterier: Diagnostiserad diabetes typ 1 och 
självuppskattade svårigheter i att läsa kantonesiska. 
 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval enligt samma 
modell som i föregående artikel (Chesla, 2013). 
 

Interventionsgruppen bestod vid start av 178 personer. 
56 % kvinnor och 44 % män. Medelålder 61 år. 145 
deltagare fullföljde det kliniska försöket. 
 

Bortfall: 33 stycken. 
 

Metod: I allt väsentligt samma metodiska upplägg som 
i föregående artikel (Chesla, 2013). 
 

Intervention: Samma upplägg som föregående artikel. 
 

Kulturspecifika inslag: All information på 
kantonesiska. Tvåspråkiga försöksledare. Alla 
mätinstrument översatta till kantonesisk kinesiska. 

 
Styrka: Stor population 
med relativt jämn 
könsfördelning. Valida 
mätinstrument. Erfarna 
försöksledare. 
 

Svaghet: Ej randomiserat 
urval. Ingen 
kontrollgrupp. Relativt 
stort bortfall. 
 

Hög kvalitet. 

Baselineuppställda hypoteser kunde i 
huvudsak verifieras. 
D.v.s. de i undersökningen ingående 
kines-amerikanska kvinnorna visade 
signifikant sämre självuppskattat 
allmänhälsotillstånd och uppvisade 
högre total diabetesoro, emotionell 
börda och interpersonell distress än 
männen. 
 

Inga statistiskt signifikanta 
könsskillnader kunde dock 
konstateras beträffande diabetes self- 
efficacy, familjekonflikt och 
emotionellt familjestöd. 
 

Det framkom också att kvinnor i 
betydligt högre utsträckning än män 
fokuserade mer på familjens behov 
än på egna. 
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Författare 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Choi, S.E. (2009). 

Diet-Specific Family 
Support and Glucose 
Control Among 
Korean Immigrants 
With Type 2 
Diabetes. 
 

The Diabetes 
Educator, 35(6), 
978-985. 

USA 

Att undersöka vilken 
effekt på 
blodsockernivån 
familjestöd till 
koreanska 
immigranter med typ 
2-diabetes kan ha, 
och det med hänsyn 
till kön. 

En tvärsnittsstudie med deskriptiv design. 
 

Inklusionskriterier: Personer som själva identifierade 
sig som koreanskfödda invandrare med diagnosticerad 
typ 2-diabetes i minst 1 år och som också kunde tala, 
läsa och skriva på koreanska el. engelska. 
Exklusionskriterier: Ej beskrivna. 
 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval av 143 
koreanska invandrare från West Coast Koreatown som 
rekryterades via affischer och flygblad som sattes 
upp/lades ut i väntrum på vårdcentraler, på 
köpcentrum och på apotek. 69 kvinnor och 74 män 
rekryterades. Medelålder, kvinnor 64,5 och män 60,2. 
 

Bortfall: inget. 
 

Metod: Demografiska uppgifter inhämtades och 
hälsohistoria - Diabetes Family Behavior Checklist-II 
(DBFC). 
Blodprov togs och HbA1c, BMI och WHR (waist-to- 
hip ratio) beräknades. Mätningarna genomfördes 
antingen av forskaren eller av sjuksköter-ska på 
studiestället. Deltagarna delgavs sedan de uppmätta 
värdena. 
Familjestöd mättes med med DFBC (en 5-gradig 
Likertskala som mäter behandlingsföljsamhet, 
glukoskontroll, fysisk aktivitet och diet (”medication 
compliance, glucose testing, exercise och diet”), 
vilken hade översatts till koreanska men dock inte 
hade blivit validerad för koreaner). 
 

Statistisk analys: Deskriptiva statistiska data låg till 
grund för analys av variablerna. Bivariat analys 

 
Styrka: Att DFBC hade 
pilottestats på 
diabetespatienter från 
samma område (Korean 
community) som 
studiedeltagarna kom 
ifrån. 
Internbedömartest hade 
genomförts. 
Inget bortfall. 
Hög innehållsvaliditet på 
HbA1c-mätning. 

 
Svaghet: Att DFBC inte 
hade validerats bland en 
större population av 
koreanska invandrare. 
Låg reliabilitet. 
Internreliabilitet för 
DFBC var 0,59. 
En tvärsnittsunder- 
sökning och därför kan 
inga orsakssamband 
utläsas. 
Support från familjen 
kan variera över tid. 
Andra aspekter av 
familjestöd än de 
undersökta kan ha spelat 
roll. 
Medelhög generali- 
serbarhet (bara “family 
support in diet” 
studerades, vilket gör det 

Inga signifikanta skillnader framkom 
beträffande genom-snittligt antal 
familjemedlemmar, diabetesduration, 
antal diabetesläkemedel, BMI och 
HbA1c mellan kvinnor och män. 
Däremot uppmättes signifikant högre 
HbA1c ju högre WHR, längden på 
duration med diabetes och antalet 
diabetes-mediciner var. 
Man fann också att med mer 
familjärt koststöd så minskade 
HbA1c-nivåerna signifikant. 
Familjestöd hade stor effekt på egen 
glukoskontroll och klart mest uttalad 
bland män (män upplevde I 
allmänhet att frun var deras främsta 
stöd, medan kvinnor I allmänhet 
upplevde att barnen var det). 
 

Studien gav stöd för uppfattningen 
att kostspecifikt familjestöd (”diet 
family support”) direkt påverkar 
glukoskontroll och kosthållning. 
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    genomfördes för att uppskatta samband mellan de 
oberoende variablerna och den beroende variabeln 
HbA1c och de oberoende variablerna testades med 
avseende på multicollienaritet. 
BMI visade sig inte vara signifikant korrellerad med 
HbA1c och inkluderades därför inte i modellen. 
 

Kulturspecifika inslag: Allt material översatt till 
koreanska. Försöksledarna tvåspråkiga. 

mindre lämpligt att 
generalisera resultaten). 
 

Medelhög kvalitet. 
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Författare 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
D´Eramo Melkus, 
G., Spolett, G., 
Jefferson, V., 
Chyun, D., Tuohu, 
B., Robinson, T. & 
Kaisen, A. (2004). 
 

A Culturally 
Competent 
Intervention of 
Education and Care 
for Black Women 
With Type 2 
Diabetes. 
 

Applied Nursing 
Research, 17(1), 10- 
20. 

USA 

Att utveckla och 
pilottesta 
genomförbarhet av en 
kulturanpassad 
intervention för vård 
och utbildning till 
svarta kvinnor med 
typ 2-diabetes. 

En singelgrupps longitudinell kvasiexperimentell 
design. Pre-/ posttest. 
 

Inklusionskriterier: Kvinnor 18-60 år som hade 
etablerat kontakt med primärvården och diagnos- 
tiserade med typ 2-diabetes. Engelsktalande. 
Exklusionskriterier: Gravida och ammande kvinnor 
och sådana som fick insulinterapi eller hade 
komorbiditet som t.ex. cancer el. multipel skleros. 
Kvinnor med diabetesrelaterade komplikationer som 
t.ex. synskada och höggradig njurinsufficiens eller 
amputation. 
 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval. Efter 
institutionellt godkännande rekryterades 25 kvinnor på 
olika sätt (tidningar, radio, offentlig annonsering, 
flygblad och olika “community agencies” och kyrkor). 
Medelålder, 51,7. 
 

Bortfall: 1 kvinna. 
 

Metod: Alla demografiska, psykokogiska och 
fysiologiska data mättes vid interventionsstart och vid 
uppföljning efter tre månader. Blodprov togs för att få 
bekräftat att thyroidea och njurfunktion var normal. 
Vårdbesök och datainsamling gjordes på allmänna 
kliniska forskningscentra på ett universitetssjukhus. 
 

Data om diabeteskunskaper samlades in med hjälp av 
frågeformulär. En 20-items Likertskala användes för 
beräkning av självkompetens (“Self-efficacy”), 
självinsikt och vilja/förmåga till beteende- 
förändringar. Och en tjugofemgradig användes för att 
mäta diabetesrelaterade känsloproblem (PAID). 

 
Styrka: 6-veckors 
intervention med tre 
månaders efterkontroll. 
Pretest posttest för att 
bedöma genomförbarhet 
(minst 20 deltagare för 
att uppnå 80 % power). 
Poweranalys gjordes. 
Två av instrumenten 
hade använts i tidigare 
studier – god validitet. 
Bra processutfall vilket 
visar att interventionen 
var gynnsam och hade 
positiv effekt. 
Litet bortfall (deltagarna 
erbjöds alternativa tider 
för deltagande i 
sessionerna). 
 

Svaghet: Liten studie- 
population – låg 
generaliserbarhet. Ingen 
kontrollgrupp. Ej 
randomiserat urval. 
Deltagarna hade 
tämligen goda 
diabeteskunskaper vid 
interventionsstart, vilket 
kan ha bidragit till den 
90 % -iga närvaron 
under de sex veckorna 
(bra i sig men kan leda 
till att resultaten 

Kvinnorna uppvisade signifikant 
förbättring I HbA1c-nivåer vid tre 
månaders uppföljning. Från 8 % till 
6,9 % (SD = 1,3). 
 

Signifikant minskning av BMI och 
vikt i förhållande till värdena vid 
interventionsstart och likaså 
signifikant bättre blodsockernivå 
efter samma tid. 
 

Signifikant minskning av 
diabetesrelaterad nedstämdhet och 
depression enl. PAID (Diabetes 
related emotional distress). Från 49,3 
(SD = 26) vid interventions-start till 
40,3 (SD = 22) efter 3 mån. 
 

Ingen signifikant förbättring av 
diabeteskunskaper (tämligen hög 
nivå vid interventionsstart). 
 

Måttlig ökning av Self-efficacy 
(“självkompetens”). 
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Intervention: The Transtheoretical Model of 
Behavioral Change (TMBC) som innefattar personliga 
och miljörelaterade variabler of Social Learning 
Theory tillämpades vid 6 sessionstillfällen. 
Presentation och diskussion var det normala upplägget 
på gruppsessionerna, som leddes av fyra 
specialistsjuksköterskor (certifierade 
diabetesutbildare), vilka hade tidigare erfarenhet av 
interventionsprogrammet i originalversion. 
 

Sessionerna var kulturellt anpassade och fokuserade 
på problemlösning, “counterconditioning”, 
stimuluskontroll och beslutsfattande för att uppnå 
uppställda mål. Aktivt deltagande uppmuntrades och 
audiovisuella hjälpmedel användes för att illustrera 
viktiga begrepp och färdigheter. 
Två gruppinterventioner pågick samtidigt med 7-10 
deltagare i varje. Stenciler, informationshäften, 
videoband och en kulturspecifik kokbok användes. 
Deltagarna fick varje månad träffa en för dem bekant 
diabetessjuksköterska för personlig stöttning och 
personlig rådgivning. 
 

Analysmetod: Deskriptiv statistik användes för att 
beskriva demografiska och psykologiska variabler 
såväl som variable för “glycemic control”, vikt, DM- 
kunskap, self-efficacy och diabetesrelaterad oro 
(PAID). 
Parvisa t test användes för att värdera mätskillnader 
mellan mätvärden vid baseline och efter 3 månader. 
 

Kulturspecifika inslag: Tvärkulturellt utbildade 
informatörer. Av-materiel och övrigt skrivet 
utbildnings-materiel var anpassat till afroamerikansk 
kultur. Kulturanpassade kostråd om “vanlig” mat. 

blir “alltför positiva”). 
 

Bara en forskarassistent 
fans som observatör, 
vilket kan påverka 
internbedömarreliabilitet. 
 

Medelhög kvalitet. 
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Författare 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Middelkoop, B.J. & 
van der Wal, G. 
(2004). 
 

Culture-specific 
diabetes care for 
Surinam South 
Asians with a low 
socioeconomic 
position: who 
benefits? 
 

Patient Education 
and Counceling, 
53(3), 353-358. 

Nederländerna 

Kan sammanfattas i 
två undersöknings- 
frågor: 
 

Vilka patientegen- 
skaper är kopplade 
till en lyckad 
intervention? 
 

Lyckas (verkligen) 
interventionen bättre 
bland patienter med 
den lägsta socioeko- 
nomiska statusen 
bäst? 

En retrospektiv tvärsnittsstudie. 
 

Inklusionskriterier: Ej beskrivna. 
Exklusionskriterier: HbA1c mindre än 7 %. 

 
Urval: Konsekutivt urval av 104 vårdsökande vid åtta 
vårdcentraler i socioekonomiskt svaga områden och 
från diabeteskliniken vid centralsjukhuset i Hauge. 
Totalt 104 patienter som under år 1998 hade 
remitterats av sin husläkare eller endokrinolog till ett 
första besök hos diabetessjuksköterska. Medelålder 
kvinnor, 53,5´7 och män 52,7. 
 

Bortfall: 3 st. på grund av att deras HbA1c var mindre 
än 7 % (inklusionskriterium). 12 patienter hoppade av 
studien, men deras resultat är inkluderade i studien, 
eftersom de hade ett initial HbA1c på högre än 7 %. 

 
Interventionsgrupp: 101 st. Kvinnor n = 55, män n = 
46. 
 

Metod: Deltagarna försågs med allmän diabetes- 
information på kassettband omfattande 
sjukdomsbeskrivning, orsaker och komplikationer. 
Specialistsjuksköterskor och dietister gav den 3 
månade långa interventionen. 
All information gavs på deltagarnas modersmål och de 
fick också före interventionsstart 
kostrekommendationer, anpassade till surinamesisk 
matkultur. 
 

HbA1c mättes vid interventionsstart och efter 3 
månader. Vidare registrerades BMI, kön, ålder, 
civilstånd, diabetesduration, hereditet för diabetes eller 

 
Styrka: All information 
på hemspråk. 
 

Svaghet: Måttlig 
generaliserbarhet. 
Oklart hur många som 
ingick i de olika 
undergrupperna. 
 

Medelhög kvalitet. 

Interventionen visade sig vara mera 
framgångsrik generellt bland männen 
än bland kvinnorna. 
 

Socionomiska faktorer visade sig, 
efter justering av variablerna kön och 
integration ha mycket liten betydelse 
för graden av framgång. 
 

Det framkom också, att oavsett kön, 
hade interventionen god effekt på 
patienter med initial hög HbA1c och 
lågt BMI och låg förekomst av dia- 
betesrelaterade komplikationer. 
(I undergruppen som hade hög 
socioekonomisk status och var bäst 
integrerad i det nederländska 
samhället var HbA1c-värdet initial 
lågt och minskade signifikant 0,4 % 
I övriga grupper var förändringarna 
små och ej signifikanta). 
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    kardivaskulära sjukdomar samt förekomst av 
komplikationer som uppkommit till följd av diabetes. 
 

För 89 av de 101 patienter som ingick i studien fans 
HbA1c-värden för hela studieperioden. 

 
För att söka svar på studiens första syftesmål mättes 
Odds Ratio (OR) för temen “success” för de tidigare 
nämnda variablerna och univariat mätning av P-värde. 
Ett Likelihood Ratio-test användes för att hitta svar på 
den andra forskningsfrågan. Variabler utan signifikans 
uteslöts i den slutgiltiga logistiska modellen. 
Beträffande socioekonomiska och 
integrationsvariabler gjordes även en stratifierad 
analys (t-test) vilken visade att 25 av patienterna 
skulle inkluderas i den grupp som uppvisade den 
kortaste tiden för boende i Nederländerna. 
 

Kulturspecifika inslag: All information på 
kassettband på surinami (beskrev sjukdomsprofil, 
orsaker, behand-ling samt komplikationer och hur 
sådana kan undvikas). 
Specialtränade sjuksköterskor och dietister i 
Sydasiatisk kultur och kulinariska traditioner. 
Konkret rådgivning om sydasiatisk matlagning 
(råvaror och matlagningstips). 
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Författare 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Rimmer, J. H., 
Silverman, K., 
Braunschweig, C., 
Quinn, L. & Liu, Y. 
(2002) 
 

Feasibility of a 
Health Promotion 
Interventin for a 
Group of 
Predominantly 
African American 
Women With Type 2 
Diabetes. 
 

The Diabetes 
Educator, 28(4), 
571-580. 
 

USA 

Att undersöka 
genomförbarheten av 
en noggrant 
strukturerad 
hälsofrämjande 
intervention, 
innehållande 
motions-, nutritions- 
och 
hälsoundervisning till 
en innerstadsgrupp 
bestående av främst 
låginkomst afro- 
amerikaner med typ 
2-diabetes. 
 

Frågeställningar: 1) 
Kommer deltagarna 
att kunna fullfölja ett 
välstrukturerat 12- 
veckors fem-timmar- 
per-dag-program tre 
dagar i veckan? 
(Deltagarna hade 
aldrig tidigare varit 
med om en liknande 
och så tidskrävande 
undersökning). 
2) Kommer 
deltagarna att kunna 
uppvisa signifikant 
förbättrade resultat 
gällande olika 
undersökta 

En kvasiexperimentell, singelgrupp, pretest-posttest- 
design. 
 

Inklusionskriterier: 1) 30-70 år, 2) diagnostiserad typ 
2-diabetes, 3) boende högst 1 h från 
interventionsplatsen, 4) skriftligt tillstånd från deras 
resp. primärvårdsläkare. 
Exklusionskriterier: inga redovisade. 
 

Urval: Bekvämlighetsurval. Flygblad uppsatta på 
sjukhus/kliniker/apotek och flygblad utdelade av 
tillfrågade dietister och läkare med diabetespatienter 
runt Chicago. 34 intresserade informerades om 
undersökningssyfte och deltagarvillkor före 
intervention. 
 

Studiepopulation: 30 st. 80 % kvinnor och 80 % 
afroamerikaner. 28 av 30 var överviktiga eller kraftigt 
överviktiga (24 st. BMI på över 30 kg/m2). 75 % hade 
högt blodtryck och 65 % rygg-smärtor. 62 % hade 
artros och 48 % höga kolesterolvärden. Över 40 % 
hade depressiva tendenser. Bara 23 % var gifta. 
Medelåldern var 54,9 år. 
 

Bortfall: (4 stycken före intervention) 72,5 % hade 
100 % närvaro och ca 10 % hade mindre än 50 % -ig 
närvaro. 
 

Intervention: En 12-veckorsintervention + 2 
tilläggsveckor för insamling av 
preprogram/postprogramdata. Varje informant deltog i 
en gruppsession med 8 personer 3h/dag 3 dagar i 
veckan. Sessionen bestod av 1h fysisk träning, 1h 
praktisk nutritionslära och 1h hälsoundervisning. 

 
Styrka: Tidigare testade 
och reliabla 
mätinstrument. 
 

Svaghet: Ej enhetlig 
etnicitet i 
studiepopulationen. 
 

Medelhög kvalitet. 

Studiedeltagarna uppvisade 
signifikanta förbättringar för 
blodvärden, totala kolesterolvärden 
och LDC-kolesterol. Dock inga 
signifikanta förändringar för HDL- 
kolesterol, triglycerider, blodsocker 
och HbA1c-nivåer. 
Signifikanta förbättringar noterades 
både i bänkpress och benpress. 
 

Beträffande nutritionsmått 
uppnåddes positive resultat på Rate 
Your Plate Scale för self-efficacy, 
energiintag och fettintag. 
 

Life satisfaction förändrades inte 
signifikant. Men på CES-D 
(depressionsskalan) förbättrades 
värdena signifikant hos de 14 
individer som hade klassats som 
deprimerade. 
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  hälsomarkörer? Deltagarnas fysiska tillstånd mättes (t.ex. blodtryck, 
kolesterolvärde, muskelstyrka, allmänkondition) och 
Diabetes Self-Efficacy Scale (DSES) och Life 
Satisfaction Questionare (LSQ) tillämpades. 
Beroende t-test användes för att mäta förändringar 
preprogram/postprogram. 
 

Kulturspecifika inslag: Informationsmaterialet var 
gruppanpassat såväl språkligt som kulturellt och 
informationen gavs av gruppledare med tidigare 
erfarenhet av afroamerikanska patienter med typ 2- 
diabetes. 
Konkreta dietråd som skulle passa kulturellt och 
“budgetmässigt” för afroamerikanska 
låginkomsttagare. 
Starkt “social support” bland deltagarna och starkt 
personligt engagemang bland gruppledarna. 
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Författare 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Vincent, D. (2009). 

Culturally tailored 
education to promote 
lifestyle change in 
Mexican Americans 
with type 2 diabetes. 
 

Journal of the 
American Academy 
of Nurse 
Practioneres, 21, 
520 – 527. 

USA 

Att rapportera 
resultatet av en 
kulturellt anpassad 
diabetesintervention 
till mexikansk- 
amerikaner, med 
avseende på fysisk 
aktivitet, och att 
rapportera resultatet 
från en intervention 
med 
fokusgruppdeltagare. 

En longitudinell randomiserad kontrollstudie, av typen 
pretest-posttest med kontrollgrupp. 
 

Inklusionskriterier: Självdefinierad som mexikan- 
amerikan; ålder: 18 – 75 år; diagnosticerad med typ 2- 
diabetes i över ett år; spansktalande. 
Exklusionskriterier: Graviditet; medicinska åkommor 
där dietförändringar kunde vara kontraindikerat; 
kognitivt nedsatt funktion; deltagande i 
självhanteringsprogram kring diabetes de senaste 12 
månaderna. 
 

Urval: Randomisering till interventionsgrupp (10 st.) 
och kontrollgrupp (10 st.). 
 

Studiepopulation: 20 st. Medelålder 56 år; 71 % 
kvinnor; genomsnittsålder för diagnosticerad typ 2- 
diabetes: 7,9 år. 
 

Bortfall: 3 st (2 st. i kontrollgruppen och 1 st. i 
interventionsgruppen). 
 

Metod: vikt, längd, BMI, HbA1c, blodsocker och 
fysisk aktivitet mättes med stegräknare. Frågeformulär 
om demografiska basdata; Short Acculturational Scale 
for Hispanic (SASH) för acculturation; Likertskala för 
språkförmåga; Summary of Diabetes Self-Care 
Activities Questionare (SDSCA) avseende 
egenvårdsbeteende; Diabetes Knowledge Questionare 
(spansk version) för diabeteskunskaper och Self- 
efficacy for Diabetes scale (spansk version) avseende 
självverkan på diabetes. 
Interventionen omfattade 8 veckor. Data samlades in 
vid interventionsstart, vid slutförd intervention och 4 

 
Styrka: Randomiserade 
grupper. 
Validerade 
mätinstrument. 
 

Svaghet: Liten studie- 
population. Något 
svårtolkad resultatredo- 
visning – varken 
sammanfattande tabeller 
eller diagram. 
 

Medelhög kvalitet. 

Signifikant minskning av vikt och 
BMI och förbättrad fysisk aktivitet. 
 

Förbättring av diabeteskunskaper, 
self-efficacy, blodsockervärden och 
HbA1c - dock ej signifikanta 
förbättringar. 
 

Deltagarna förklarade sig rent 
subjektivt uppleva en känsla av 
större kontroll (“I´m in control”). 
 

Familjemedlemmar drog nytta av 
hälsosammare kost och uppträdde 
också mera stöttande 
(“supportande”) till deltagarnas 
målsättning om livsstilsförändring. 
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    veckor efter avslutad intervention. 
 

Kulturspecifika inslag: All skriven information gavs 
på lättläst spanska. Praktiska övningar utformades 
kultur-relaterat och diskuterades för att passa vuxna 
mexikan-amerikaner. Familjens stöttande betydelse 
poängterades. 
Tvåspråkiga certifierade diabetesinstruktörer, 
kostrådgivare och matlagningsexperter ledde 
interventionen. 
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Författare 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Vincent, D., 
Pasvogel, A. & 
Barrera, L. (2007). 
 

A Feasibility Study 
of a Culturally 
Tailored Diabetes 
Intervention for 
Mexican Americans. 
 

Biological Research 
for Nursing, 9(2), 
130 – 141. 
 

USA 

Att testa 
genomförbarhet och 
undersöka effekter av 
en kulturellt anpassad 
intervention för 
mexikan-amerikaner 
med typ 2-diabetes. 
 

Två frågor låg till 
grund för 
undersökningen: a) 
Kommer vuxna 
mexikan-amerikaner 
med typ 2-diabetes 
att acceptera att delta 
i ett 3 månaders 
kulturellt anpassat 
diabetesprogram? b) 
Kommer vuxna 
deltagare att uppnå 
signifikanta 
förbättringar 
beträffande beteende 
och biologiska 
mätresultat jämfört 
med en 
kontrollgrupp? 

En longitudinell randomiserad kontrollstudie. 
 

Inklusionskriterier: Självdefinierad mexikan- 
amerikan; ålder: 18 - 75 år; diagnostiserad med typ 2- 
diabetes i över ett år; talande flytande spanska och 
möjlighet att gå utan assistans. 
Exklusionskriterier: Graviditet; medicinska åkommor 
där dietförändringar kunde vara kontraindingerat; 
kognitivt nedsatt funktion; deltagande i 
självhanteringsprogram kring diabetes de senaste 12 
månaderna. 
 

Urval: Bekvämlighetsurval av 20 deltagare som sedan 
randomiserades till interventionsgrupp och 
kontrollgrupp. Medelålder, 56 år. 
 

Studiepopulation: 20 st. (10 + 10). 
 

Bortfall: 3 st. 
 

Metod: Samma grundprincip som beskrevs för Vincent 
2008 (föregående art. i matrisen). 
Själva interventionens sakinnehåll som presenterades i 
två timmar långa gruppsessioner innehöll både 
faktapresentationer, matlagningsdemonstrationer och 
grupp-support. 
 

Kulturella inslag: Samma som föregående artikel av 
Vincent. 

 
Styrka: Randomiserade 
grupper. 
 

Svaghet: Liten 
experimentgrupp. 
 

Eftersom basline-HbA1c 

-värdena var lägre än 7 
%, fanns det minimalt 
utrymme för sänkning 
innan normal värden 
uppnåddes (svårt att 
bedöma om förändring i 
HbA1c berodde på 
förbättrade self- 
management-beteenden 
eller externa faktorer 
som t.ex. förändrad 
medicinering). 
 

Medelgod kvalitet. 

Svar på fråga a i det uppställda syftet 
kan kortfattat besvaras med ett “ja” – 
om man bedömer ett bortfall på 3 
personer av 20 som acceptabelt (1 i 
expr.gr.). 
 

Svar på fråga b kan sammanfattas i 
följande tre konstateranden: 
 

Positiv klinisk och statistiskt 
signifikant effekt för 
diabeteskunskap, vikt och BMI. 
 

Likaså signifikant förbättring av 
”self-management activities” i 
interventionsgruppen. 
 

Förbättring av self-efficacy, 
blodsockervärden och HbA1c  men ej 
statistiskt signifikanta förändringar. 



49
 

 

 

Författare 
Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 
Wang, C-Y & Chan, 
S. M. A., (2005). 
 

Culturally Tailored 
Diabetes Education 
Program for Chinese 
Americans. 
A Pilot Study. 
 

Nursing Research, 
45(5), 347 – 353. 

USA 

Att pröva/testa 
genomförbarhet och 
acceptans av ett 
kulturellt anpassat 
diabeteshanterings- 
program, 
specialutformat för 
kines-amerikaner 
med typ 2 diabetes, 
och värdera dess 
preliminära utfall. 

En långitudinell kvasiexperimentell singelgruppssudie. 
 

Inklusionskriterier: Tidigare diagnosticerad typ 2- 
diabetes behandlad med diet, tabletter, insulin eller en 
combination av dessa. Ålder: 44 – 87 år. Boende på 
Hawaii och talande mandarin, kantonesiska eller 
taiwanesiska. 
 

Exklusionskriterier: Självrapporterad cancer eller 
hjärtsjukdom. 
 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval. 40 st. 
informanter rekryterades från sociala kinesiska 
klubbar, religiösa sammanslutningar, vårdkliniker och 
remittenser från läkare samt tidningsannonser. 
 

Bortfall: 7 st. (17,5 %). 
 

Studiepopulation: 33 st. med en medelålder på 68,8 år, 
varav 48 % män. 
 

Metod: Ett tiosessionersprogram hade utarbetats där 
focus låg på att försöka integrera kinesiska kulturella 
värderingar i ett etablerat västerländskt diabetes 
management-program. Deltagarna hade inte tidigare 
fått någon organiserad diabetesundervisning. 
 

Deskriptiv statistik användes för att beskriva 
huvudtendenser och skillnader för demografiska 
variable. 
 

Primärt samlades värden på HbA1c, blodtryck, vikt och 
DQOL in före, direkt efter avslutad och 3 mån. efter 
avslutad intervention. 

 
Styrka: Acceptabel 
tillförlitlighet på valda 
mätmetoder. Bra 
beskrivet innehåll I 
diabetesprogrammet. 
 

Svaghet: Ingen 
kontrollgrupp. 
Procentuellt rel. högt 
bortfall (eventuellt dålig 
timing). 
Ej randomiserat urval. 
 

Medelhög kvalitet. 

En ökad förståelse för hur man 
lämpligen bör hantera sin diabetes 
kunde avläsas bland deltagarna i 
undersökningen. 
En signifikant förbättring av DQOL 
framkom. 
Dock framkom även bristfälliga 
kunskaper när det gällde blod- 
sockermätning och förståelse för 
diabetesmediciners verkningar. 
 

Interventionen resulterade i sänkt 
medelvikt, BMI och HbA1c hos 
deltagarna 3 månader efter 
interventionsstart. 
 

Deltagarna bildade spontant 
stödjande nätverksgrupper. 
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En detaljerad agenda följdes vid gruppsessionerna som 
bestod av max. 10 personer. Utbildningen omfattade: 
a) dietary education, b) exercise, c) medicine och d) 
self-care (alla områdena kinesiskt kulturellt bearbetade 
och “vinklade”). 
 

Sekundärt besvarades ett frågeformulär av deltagarna. 
 

Analysmetod: Deskriptiv statistik användes som 
underlag för analysen. DQOL mättes med en 
ordinalskala. Skillnader i totalscore mellan pre- och 
posttest beräknades med Student´s t test. 
Resultaten indikerade att flertalet deltagare i 
interventionen lyckades med att sänka sin vikt, sitt 
blodtryck och sina HbA1c-värden. 
Flertalet förbättrade också sina diabetes- och 
medicineringskunskaper, liksom sina preventionsstra- 
tegier och självvårdsförmåga. 
 

Kulturspecifika inslag: All information och 
handledning på kinesiska. Lektionsnoteringar (också 
på kinesiska) till alla deltagare i efterhand. För dem 
som hade speciella lässvårigheter erbjöds mera 
konkret handledning i hur de praktiska momenten 
kunde/borde utföras, samt tillgång till videos och 
Power Point-bilder. 
Familjesupport uppmuntrades för att befästa 
förvärvade insikter och kunskaper. 
“Spontan hjälpsamhet” mellan deltagarna uppkom och 
bidrog också till att befästa de nya kunskaperna. 

   

 


