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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Diabetes typ 2 är en snabbt växande sjukdom världen över, och 
egenvård är en stor del av vardagen för en person med diabetes typ 2. 
Informationsteknik såsom internet används mer och mer inom vården då hälso- och 
sjukvården har bristande resurser. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka 
vilka IT-baserade interventioner som finns för egenvård och dess hälsoeffekter hos 
personer med diabetes typ 2. Metod: En kvantitativ litteraturöversikt innehållande 
12 artiklar från databaserna Cinahl, Pubmed, Medline och PsycINFO.  Resultat: IT 
interventioner innehållande utbildning, övervakning, individuell målsättning samt 
kommunikation med vårdpersonal bidrog till flertalet hälsoeffekter. Dessa var 
minskat HbA1c, förbättrad diabeteskunskap, ökad fysisk aktivitet samt minskad 
diabetesrelaterad stress och ångest. Slutsats: Att använda IT baserade 
interventioner vid egenvård för personer med diabetes typ 2 har visats ge ett flertal 
olika hälsoeffekter. Fokus bör inte endast läggas på de fysiologiska parametrarna 
utan det psykosociala välbefinnandet bör få en större plats i vården av personer med 
diabetes typ 2. Personernas intresse för det olika IT interventionerna minskade med 
tiden och det sågs på att de olika hälsoeffekterna var bättre i början av studierna och 
sedan försämrades.  
 
Nyckelord: effekter, hälsa, internet, kvantitativ   



 

IT-based interventions and the health effects for self-care in people with 
type 2 diabetes – a literature review 
Summary  
 
Background: Diabetes type 2 is a rapidly growing disease worldwide, and self-
management is a big part of the everyday life for a person with type 2 diabetes. 
Information technology such as Internet applies more and more in healthcare 
because the healthcare has a lack of resources. Purpose: The purpose of this study 
was to explore which IT-based interventions that exist at self-management and the 
health effects for persons with diabetes type 2. Methods: A quantitative literature 
review comprising 12 academic articles from the databases Cinahl, PubMed, Medline 
and PsycINFO. Result: IT interventions containing education, monitoring, 
individual goal setting and communication with health professionals contributed to 
several health effects that were reduced HbA1c, improved diabetes knowledge, 
increased physical activity and reduced diabetes related stress and anxiety. 
Conclusion: Using IT based interventions at self-management for persons with 
diabetes type 2 has shown to provide a number of different health effects. Focus 
should not solely be put on the physiological parameters, since psychological 
wellbeing should be more emphasized in the care of persons with diabetes type 2. 
People’s interest of different IT interventions decreased with time, and it was 
identified that the various health effects was better in the beginning of the studies 
and then deteriorated.  
 
Keywords: effects, health, Internet, quantitative  
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Inledning 
Globalt ökar diabetes i en alarmerande takt och är också ett betydande 
folkhälsoproblem (Guariguata et al., 2013). Enligt Internationella Diabetes 
Federationen har för närvarande 382 miljoner människor i världen diabetes. Denna 
siffra förväntas stiga till 592 miljoner år 2035, en ökning på 50 %. 
Ökningen anses bero på vår moderna livsstil, med minskad fysisk aktivitet och en 
tilltagande ökning av kroppsvikt, både hos vuxna och barn. Ökningen av diabetes 
ställer höga krav på sjukvården, men också på det moderna västerländska samhället 
som måste implementera en förändrad livsstil (Agardh & Berne, 2010). 
 
Diabetes är en av Sveriges stora folksjukdomar och ungefär 400 000 människor har 
diabetes i Sverige. Det finns två typer av diabetes; typ 1 och typ 2. De två typerna 
skiljer sig åt, men den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög. 
Av de 400 000 drabbade är det 350 000 som har diabetes typ 2. Risken av att 
insjukna i diabetes typ 2 ökar i takt med åldern och sjukdomen blir allt vanligare 
både nationellt och internationellt (Diabetesförbundet, 2015).  
Hälso- och sjukvårdens utgifter för diabetes, framförallt diabetes typ 2, är stora och 
ökande, men det finns studier som övertygande har visat att det finns 
kostnadseffektiva sätt att förebygga och förbättra sjukdomen enbart genom att 
förändra livsstilen (Östenson, 2010). 
 
Mer än 50 % av alla personer med diabetes typ 2 misslyckas med att följa de råd och 
rekommendationer gällande egenvård som sjukvården erbjuder (Trouilloud & 
Regnier, 2012), därför är det viktigt att arbeta enligt hälso- och sjukvårdslagen som 
innebär att personer som söker vård har rätt till individanpassad information 
(Tingström, 2014). En form av individanpassad information kan ske via 
informationsteknologi (IT). Här sker inhämtandet av information på individens 
villkor och personen kan ta det i sin egen takt (Kerr, Murray, Stevenson, Gore, & 
Nazareth, 2006). Sperl-Hillen et al. (2014) menar att utbildning via 
informationsteknik, så som internet, kan ge personer med diabetes en ökad kunskap 
och på så vis också en bättre grund för en bra egenvård. Det är därför viktigt att 
sammanställa mer information inom detta ämne för att ta reda på vilka hälsoeffekter 
från IT-baserade interventioner som finns och om detta kan bli ett bra hjälpmedel vid 
vården av personer med diabetes typ 2.  

Bakgrund 

Diabetes 
Insulin är ett hormon som bildas i betacellerna i bukspottkörteln och dess viktigaste 
uppgift är att hålla blodsockernivån jämn. Kroppen bryter ned kolhydrater till socker 
och sockret når till slut blodomloppet i form av glukos, kroppens energikälla. För att 
kroppen ska kunna ta upp glukos tillverkar bukspottkörteln insulin, som sedan 
verkar på glukosen så att det kan tas upp av kroppens vävnader (Bussell, 2015b).  
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Diabetes typ 1 karakteriseras av en progredierande betacellsskada i bukspottskörteln, 
som tillslut leder till total insulinbrist. Personen behöver då insulin för att överleva. 
Vanligtvis beror diabetes typ 1 av en autoimmun process (Lindholm, 2010).  
 
Diabetes typ 2 står för majoriteten av all diabetes både nationellt och internationellt. 
Personer med diabetes typ 2 har ofta insulinresistens, men också en relativ 
insulinbrist (Lindholm, 2010). Detta beror på att kroppen inte förmår att producera 
så mycket insulin som behövs vid tillexempel en måltid samt att vävnadernas 
förmåga att utnyttja det insulin som finns är nedsatt. Detta betyder att det behövs 
mer insulin för att öppna cellerna så att de kan ta emot sockret (Diabetesförbundet, 
2013a). 
Typ 2 diabetes har en stark ärftlig komponent och anses också vara polygen, det vill 
säga sjukdomen är ett resultat av samverkan mellan flera olika gener och 
miljöfaktorer (Lindholm, 2010). 
 
Diabetes kan utvecklas akut med klassiska symptom som törst, stora urinmängder, 
viktminskning, synrubbning och infektioner (Lindholm, 2010). Dessa symptom gäller 
för både typ 1 och 2 men vid typ 2 är debuten mer smygande. Detta innebär att det är 
många som har, eller är på väg, att utveckla diabetes typ 2 utan att veta om det. Det 
är därför vanligt att sjukdomen upptäcks vid ett vanligt besök hos en vårdgivare där 
blodsockret tas som en rutin (Diabetesförbundet, 2013b). 
 
Vid diabetes mäts långtidsblodsockret, HbA1c, hos en person. Detta speglar hur 
blodsockret i genomsnitt har varit de senaste två till tre månaderna. Fram till 
september 2010 angavs HbA1c värdet i procent men numera mäts det i mmol/mol för 
att överensstämma med internationella riktlinjer. För en person med diabetes är 
målsättningen att HbA1c ska ligga under 52mmol/mol (Diabetesförbundet, 2014). Ett 
av de viktigaste målen med behandlingen av diabetes är att normalisera eller 
förbättra plasmaglukosnivån (Berne & Sörman, 2010), då det kan bidra till att 
minska risken för diabeteskomplikationer (Lee et al., 2013). För att på egen hand 
uppnå detta mål är en regelbunden och systematisk kontroll av glukosnivån det bästa 
sättet. Personer med diabetes typ 2 kan lära sig hur glukosvärdet förändras, beroende 
på hur måltiden är sammansatt, samt på typen eller intensiteten av den fysiska 
aktiviteten (Berne & Sörman, 2010).  

Icke-farmakologisk behandling 
Då det sällan krävs farmakologiskbehandling under de första åren (Lindholm, 2010), 
kopplas fler professioner, utöver sjuksköterska och läkare, in. Dessa professioner kan 
vara fotvårdsterapeut, kurator, sjukgymnast och dietist (Socialstyrelsen, 2015). 
Studier visar att förändring i kost- och motionsvanor kan ha en positiv effekt på en 
persons diabetes (Knowler et al., 2006), därför är första steget i behandlingen för 
diabetes typ 2 att förändra kost- och motionsvanor (Diabetesförbundet, 2012). 
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Lättare livsstilsåtgärder har visat haft god effekt på förebyggandet och fördröjandet 
av diabetes typ 2. Dessa åtgärder kan vara att uppnå och upprätthålla en hälsosam 
vikt, vara fysiskt aktiv och äta en hälsosam kost genom att reducera sockerintaget och 
öka frukt- och grönsaksintaget. Det är även av stor vikt att undvika tobak (World 
Health Organization, 2015). Angående kosten för personer med diabetes är det viktigt 
att tänka på både typen och mängden av kolhydrater. Långsamma kolhydrater anses 
vara bättre för personer med diabetes då dessa kan förhindra pikar med höga 
sockethalter i blodet, vilket gör det lättare att kontrollera blodsockret (Bussell, 
2015a).  
Fysisk träning är en central del i behandlingen av diabetes typ 2 då den har till 
uppgift att upprätthålla eller förbättra livskvalitén (Balducci et al., 2013). Måttlig 
intensiv fysisk aktivitet förbättrar blodsockernivån, minskar risken för hjärt- 
kärlsjukdomar samt minskar också risken för fetma hos vuxna personer med diabetes 
typ 2 (Pariser et al., 2010).  

Farmakologisk behandling 
Vid diabetes typ 2 kan en lättare livsstilsförändring sänka en persons blodsockernivå. 
Om denna förändring inte räcker för att sänka nivån tillräckligt, påbörjas en 
farmakologisk behandling. Behandlingen kan innefattas av olika 
behandlingsstrategier, med skild verkan på blodsockret. Till exempel genom att 
hämma glukosproduktionen i levern som förbättrar insulinkänsligheten, stimulera 
egen frisättning av insulin från bukspottkörteln eller minska fettsyror i lever och 
muskler.  
Ungefär hälften av de personer som har diabetes typ 2 får påbörja en 
insulinbehandling, detta beror ofta på att tabletterna inte har tillräckligt stor effekt på 
personens blodsocker (Diabetesförbundet, 2012). Denna typ av behandling kan 
innefatta enbart insulin eller insulin i kombination med tabletter (Berggren, 2010). 

Att leva med diabetes 
Diabetes är i grunden ett fysiskt problem, men det är nära sammankopplat med 
psykosociala aspekter. Då diabetes är en livslång sjukdom är det viktigt att individen 
har kunskap och information, så att de nya livsvillkoren kan accepteras. Detta är en 
lång process som kan innehålla mycket känslomässiga reaktioner och ifrågasättande. 
Kunskap om sjukdomen och egenvårdens betydelse för sjukdomen är två viktiga 
aspekter för att personen ska uppleva ökad frihet, ett större oberoende samt en 
upplevelse av hälsa och livskvalitet (Johansson & Leksell, 2010).  
 
Psykisk ohälsa kan leda till fysisk ohälsa och tvärtom. Studier har visat att personer 
med diabetes som har någon typ av psykisk ohälsa, såsom depression och stress, inte 
förmår ta hand om egenvården på bästa sätt. Detta kan visas genom minskad fysisk 
aktivitet, en ohälsosam kost samt en dålig följsamhet till den farmakologiska 
behandlingen. Detta kan bidra till komplikationer såsom blindhet, hjärtsvikt och 
njursvikt (Lin et al., 2004). För personer med diabetes är det viktigt att bevara en 
fysisk hälsa genom att upprätthålla en hälsosam livsstil, undvika riskbeteenden och 
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ha god följsamhet till sin farmakologiska behandling för att undvika komplikationer 
(Norris, Engelgau, & Narayan Venkat, 2001).  
 
Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 
inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder (World Health Organization, 
2015).  Medin och Alexanderson (2000) menar också att hälsa är något mer än bara 
frånvaro av sjukdom. Att ha hälsa är relaterat till i vilken utsträckning människan har 
förmågan att socialt, kulturellt och ekonomiskt kunna förverkliga det som är viktigt 
för individen. Hälsa är också relaterat till om individen har mental förmåga att kunna 
förverkliga sina mål. Människan är alltså inte bara en biologisk varelse utan även en 
mental och social varelse där alla dessa tre aspekter definierar hälsa. 

Omvårdnad vid diabetes 
Sjuksköterskan har en viktig roll i arbetet med personer som har diabetes. Att som 
sjuksköterska arbeta personcentrerat och att förebygga komplikationer bidrar till att 
personerna bevarar sin självständighet och livskvalité. Sjuksköterskan hjälper 
personen att förstå vad diabetes innebär, motiverar personen till att ha kontroll över 
sin sjukdom, hanterar personens tankar och funderingar samt uppmuntrar och 
vägleder (Bartol, 2012). Det är viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om diabetes 
då detta bidrar till att vården av personer med diabetes blir bättre (Dunning, 2014).  
 
Personcentrerad vård är ett förhållningssätt som bör användas i vården av personer 
med diabetes och bidrar framförallt till stöd i personens egenvård (Boström, 
Isaksson, Lundman, Lehuluante, & Hörnsten, 2015 ). Ekman et al. (2011) menar att 
personcentrerad vård är en metod som är avsedd att ”individualisera vård”. De säger 
också att personcentrerad vård kan förklara och förutsäga vem personen är som 
helhet med hänsyn till dess sammanhang, historia, familj, nära och kära samt 
personens egna styrkor och svagheter. Det handlar om partnerskapsbyggande mellan 
personen och vårdpersonal och innefattar utbyte av information, gemensam 
överläggning och delade beslutsfattande. Genom att arbeta utifrån ett 
personcentrerat sätt kan en persons engagemang nås. Kommunikation och 
samarbete är av största vikt genom aktivt lyssnande, öppna frågor och reflekterande 
(Powers et al., 2015).  
Personer med diabetes har en viktig roll i sin behandling. Genom en 
tvåvägskommunikation kan personen och vårdpersonalen lära av varandra samt att 
vårdpersonalen kan få en uppfattning om i vilken grad av information personen är i 
behov av (Socialstyrelsen, 2015). På grund av att informationssamhället utvecklas 
snabbt, bidrar det till att vårdpersonal träffar på patienter med varierande 
kunskapsnivåer. Detta bidrar i sin tur till att personens behov och förutsättningar 
behöver vara i fokus och vårdpersonal behöver arbeta utifrån ett personcentrerat 
perspektiv (Klang Söderkvist, 2013). Personcentrerad omvårdnad innebär att 
utforma vården utifrån personens förutsättningar. Då internet idag finns tillgängligt 
vart som helst och på dygnets alla timmar finns det möjlighet för personen att samla 
information om sin sjukdom när det passar denne bäst. Personen kan ta det i sin 
egen takt och bli expert på sin sjukdom utifrån sina egna villkor (Kerr et al., 2006). 
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Socialstyrelsen har rekommendationer när det gäller vård vid diabetes. En av dessa 
är patientundervisning. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer är 
patientundervisning i egenvård en viktig del i vården av personer med diabetes. 
Personal som undervisar bör vara väl kunniga inom området men också ha 
pedagogisk kunskap (Socialstyrelsen, 2015). Även om hanteringen av sjukdomen och 
utbildningen är i fokus för varje person, är det viktigt som sjukvårdspersonal att 
komma ihåg att diabetes bara är en del av personens liv. Det är viktigt att utgå från 
personens perspektiv och se till personens liv som innefattar arbete, familj, relationer 
med mera. Detta för att dessa faktorer påverkar personens syn och attityd till 
behandling (Bartol, 2012). Då det idag ligger i stor vikt hos personen själv att sköta 
sin behandling är det viktigt som vårdpersonal att utbilda personen om diabetes och 
dess behandling (Johansson & Leksell, 2010). Patientundervisning blir mer och mer 
vanligt då personer är mer motiverade att ha kontroll över sin egen hälsa. Detta 
medför att sjuksköterskor och andra vårdprofessioner inser vikten av 
patientundervisning samt tillämpning av detta i sitt arbete med patienter (Rankin, 
Stallings Duffy, & London, 2005). 
Det är också viktigt att ge personen utrymme för att kunna berätta om känslor och 
tankar. Om det inte ges utrymme för detta kan det ge försämrad psykologisk 
anpassning som i sin tur kan leda till försämrad egenvårdsförmåga (Johansson & 
Leksell, 2010). 

Egenvård  
”Egenvård definieras som en mänskligt reglerande funktion som individer måste, 
med överläggande, utföra för dem själva för att behålla resurser och förhållanden för 
att upprätthålla liv; att behålla fysisk och psykisk funktion och utveckling inom 
normer som är förenliga med villkoren för liv, integritet och utveckling. Egenvård 
måste läras och medvetet genomföras kontinuerligt och i enlighet med stadier av växt 
och utveckling, hälsotillstånd, miljöfaktorer och nivåer av energi” (Orem, 2001).  
 
Orems teori består av tre olika delar; egenvård, egenvårdsbrist och 
omvårdnadssystem. Den första delen, egenvård, innebär vad personen själv klarar av 
samt förmågan att bevara välbefinnande och hälsa. Om personen inte har tillräcklig 
förmåga att klara av egenvården är det viktigt som sjuksköterska att stötta och hjälpa 
personen med detta.  
I del två, egenvårdsbrist, förklaras personens behov av omvårdnad. Vid 
egenvårdsbrist klarar inte personen av att utföra de åtgärder som krävs, vilket leder 
till att individen är i behov av omvårdnad.  
Den sista delen, omvårdnadssystem, handlar om de aktiviteter som utförs för att 
bevara hälsa och välbefinnande av personen själv eller av anhöriga och vårdpersonal. 
Det är då viktigt att som vårdpersonal inte utföra de olika aktiviteterna åt personen, 
utan stötta så mycket som möjligt så att personen klarar av att utföra 
egenvårdsaktiviteterna själv (Orem, 2001).  
Då diabetes är en livslång sjukdom läggs stor vikt hos personen själv att klara av 
egenvården (Gatlin, 2014). Kravet på att dagligen ansvara för sin egenvård kan 
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begränsa upplevelsen av frihet. Trots vetskapen om att risken för följdsjukdomar 
minskar om ansvar tas för sin egenvård (Johansson & Leksell, 2010) samt att 
personer med diabetes typ 2 har kunskap om sin sjukdom (Wang, Inouye, Davis, & 
Wang, 2013), förlitar sig idag många på turen att slippa följdsjukdomar (Johansson & 
Leksell, 2010). Hos personer med diabetes ingår det i egenvården att kontrollera och 
övervaka blodsockret. Det är också viktigt att förstå vikten av att äta och träna rätt 
samt att personen har kunskap om sina mediciner samt hantering och administrering 
av dessa (Gatlin, 2014). I egenvården ingår också kunskap om kostens och den 
fysiska aktivitetens påverkan på sjukdomen (Berne & Sörman, 2010). Som 
vårdpersonal är det viktigt med uppföljning för att se att personen klarar och förstår 
sin egenvård, men också för att stötta om det skulle uppstå problem. Oftast görs detta 
genom ett möte mellan person och vårdpersonal, men det blir mer och mer vanligt att 
det sker via informationsteknologi för att underlätta för båda parter (Pal et al., 2014).  

Informationsteknik 
Informationsteknik har blivit en mer integrerad del i vår vardag och det påverkar 
både vårt sätt att arbeta och kommunicera. Det har också förändrat hur personer 
söker och får hälsoinformation (Wong, Harrison, Britt, & Henderson, 2014). Inom IT 
har internet vuxit fram och blivit vanligt, vilket har lett till att allmänheten ofta 
vänder sig till internet för information för att bekräfta eller öka sin förståelse om 
sjukdomars processer och tillstånd, samt för att söka efter olika 
behandlingsalternativ (Walsh & Volsko, 2008). Internet spelar också en allt viktigare 
roll inom hälso-och sjukvården där datorbaserade program är ett verktyg för att 
hjälpa vårdpersonal att på ett mer effektivt sätt hantera tid och andra administrativa 
arbetsuppgifter (Emmons, 2000). 
På grund av dessa växande internetmöjligheter och begränsade hälso- och 
sjukvårdsresurser, vänder sig många patienter till internet för att söka information 
om diabetes (Fox & Purcell, 2010). Internet är snabbt, flexibelt, lättillgängligt och ger 
möjlighet att hjälpa personer att bli mer aktiva i hanteringen av sin egen hälsa (Smart 
& Burling, 2001). Det finns en ökning på användandet av internetbaserade program 
för beteendeförändring vid diabetes. Internet ger möjligheten att på ett intressant 
sätt lära ut olika förebyggande färdigheter för att förbättra egenvården. Detta 
tillvägagångssätt ger personerna själva möjligheten att lära av sina fel och på så sätt 
också kunna skapa en förbättrad egenvård (Emmons, 2000).  
Då informationssamhället utvecklas snabbt, bidrar det till att vårdpersonal påträffar 
personer med varierande kunskapsnivåer. Detta innebär att personens behov och 
förutsättningar behöver vara i fokus (Klang Söderkvist, 2013). Enligt National 
Network of Libraries of Medicine (2013) är inte bara förmågan att kunna läsa viktig 
när det gäller nätbaserad information. Faktorer som att förstå, kunna analysera, 
tillämpa och fatta beslut för att uppnå uppsatta mål är också en viktig del. De menar 
att dessa faktorer är avgörande för personens sätt att hantera sin egenvård. 

Problemformulering  
Vid diabetes ligger stort ansvar hos personen själv att sköta sin sjukdom, det är 
därför viktigt som vårdpersonal att se till att personen får den information som krävs 
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för att kunna sköta sin egenvård. Ett vanligt verktyg som används mer och mer för att 
få fram information är IT. Det blir allt vanligare att stödja personer med diabetes typ 
2 med hjälp av IT baserade interventioner för egenvård. Det är därför viktigt att 
undersöka vilka hälsoeffekter IT-interventioner för egenvård har för att bedöma om 
detta kan bli ett väl beprövat hjälpmedel för att personer med diabetes typ 2 ska 
uppnå hälsa samt erhålla kunskap för att få en så bra egenvård som möjligt. Lika 
viktigt är det för sjuksköterskor för att bedöma om IT-support kan implementeras 
som en del i vården av personer med diabetes typ 2.  

Syfte 
Att undersöka vilka IT-baserade interventioner som finns för egenvård och dess 
hälsoeffekter hos personer med diabetes typ 2. 

Material och metod 

Design 
Designen som valdes är en litteraturöversikt där kvantitativa artiklar användes. 
Litteraturöversikt skapar möjlighet att få en översikt över ett speciellt område samt 
också skapa en beskrivande sammanställning av ett speciellt område (Friberg, 
2012a). 
Kvantitativ forskning ger möjlighet att genom mätningar och jämförelser fastställa 
om till exempel en vårdhandling ger bättre resultat än en annan (Segesten, 2012) 

Urval och datainsamling 
För att sortera bort irrelevant material användes olika inklusionskriterier vid 
artikelsökningen (Östlundh, 2012). Dessa kriterier innefattar english language, 
publiceringsintervallet 2006-2016, vuxna personer över 18 år med diabetes typ 2  
samt peer reviewed. I databasen Medline går det inte att välja peer reviewed som en 
begränsning därför har denna begränsning inte använts i den databasen. Enligt 
Östlundh (2012) är vetenskapligt material en färskvara och det är därför bra att 
sortera bort det äldre materialet för att få fram mer relevanta sökningar för arbetet. 
Även språkavgränsning är bra att göra för att sålla bort språk som inte behärskas. 
Östlundh (2012) menar också att vetenskapligt material ofta är skrivet på engelska, 
det är därför ingen bra idé att avgränsa till svenska för det kan resultera i ett 
otillräckligt sökresultat. 
 
Sökningar gjordes i CINAHL, Medline, PubMed och PsycINFO.  
CINAHL är en databas som omfattar nästan alla engelskspråkiga tidskrifter inom 
omvårdnad och hälsa. Vid sökning i CINAHL går det också att få fram böcker och 
avhandlingar i ämnet omvårdnad. Medline är en källa för biomedicinsk forskning och 
innehåller över 5000 medicinska-, omvårdnads- och hälsotidskrifter (Polit & Beck 
Tatano, 2012). PubMed innehåller material från hela det biomedicinska området 
såsom medicin och omvårdnad. Materialet är framförallt skrivet på engelska och 
sträcker sig från 1966 och framåt. PsycINFO innehåller material inom psykologi och 
beteendevetenskap. Materialet är också här framförallt skrivet på engelska och 
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sträcker sig från 1880-talet fram tills idag. Databasen innehåller referenser till cirka 
2 500 tidskrifter (Karlsson, 2012). 
 
För att kunna använda fler sökord i en sökning användes en boolesk sökteknik. De 
termer som användes var AND och OR. Detta görs för att bestämma vilket samband 
sökorden ska ha till varandra. Trunkering är en teknik som användes vid 
artikelsökningarna för att få träffar i material där alla böjningsformer på ett visst 
sökord finns med. Detta för att inte missa artiklar som kan vara relevant för arbetets 
resultat (Östlundh, 2012). 
De sökord som användes för att söka artiklar till resultatet är online, internet, web-
based, electronic, ehealth, IT, self-management, self-care, intervention*, effect*, 
diabetes type 2 och randomized controlled trial (se bilaga 1). 
 
Till att börja med lästes artiklarnas titlar, där de som inte var relevanta för 
litteraturstudien exkluderades. Efter det lästes resterande artiklars abstract där de 
som svarade på litteraturöversiktens syfte, kvalitetsgranskades.  
För att bedöma artiklarnas kvalitet användes protokollet för kvalitetsgranskning av 
kvantitativa studier, framställt av Hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 2). Mallen 
består av två granskningsdelar där den första delen innefattar bakgrund, syfte, urval 
samt det aktuella kunskapsläget, där artiklarna måste klara denna del för att tas 
vidare. Del två innefattar frågor gällande kvalitet, etik samt validitet, där valet att 
artiklarna måste uppfylla sex av de åtta kraven för att ingå i studien. De artiklar som 
inte uppfyllde kraven för kvalitetsgranskningen exkluderades.  
 
Vissa artiklar fanns med i flera databaser och tre artiklar exkluderades efter 
kvalitetsgranskningen. 12 artiklar bildade tillslut resultatet (se bilaga 3). 11 av dessa 
var randomised controlled trials (RCT-studier) och en var en kvasi-experimentell 
studie. RCT-studier har den starkaste beviskraften och deltagarna i studien slumpas 
antingen till en kontrollgrupp eller en experimentgrupp. I en RCT-studie mäts 
effekten av en viss intervention genom att jämföra kontrollgruppen, som inte tillgivits 
någon intervention, med interventionsgruppen. En kvasi-experimentell studie ligger 
så nära RCT-studie idealet som möjligt men något etiskt eller praktiskt hinder har 
uppstått så att en RCT-studie inte kan genomföras (Friberg, 2012a). Artiklarna var 
gjorda i Korea (n=4), USA (n=4), Kina (n=2), Turkiet (n=1) samt Australien (n=1).  

Dataanalys  
Analysen har gjorts enligt Fribergs trestegsmodell (Friberg, 2012a).  

1. Utvalda artiklar har noga granskats för att hitta information som pekar mot 
syftet. Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att få en förståelse av 
helheten. 

2. Artiklarna jämfördes sedan för att se skillnader respektive likheter vad gäller 
metod, analys, syfte och resultat. För att få en bra struktur över dessa likheter 
och skillnader gjordes en tabell gjorts. Text och tabeller har analyserats för att 
hitta signifikanta skillnader mellan interventions- och kontrollgrupp. 
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3. Slutligen skapades rubriker utifrån resultatens likheter och skillnader, där de 
olika rubrikerna förklaras i löpande text för att det ska bli så tydligt som 
möjligt.  

Forskningsetiska överväganden  
Vid ett arbete som handlar om människor är det viktigt att se till att deltagarna inte 
utnyttjas, skadas eller såras. För att se till att detta inte sker kan man ta hjälp av 
etiska principer. Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
kan forskning bara genomföras om respekt för människovärdet visas (Kjellström, 
2014). Vid en litteraturöversikt behövs inte en etisk prövning, men däremot ska 
artiklarna ha fått tillstånd av en etisk kommitté eller att det har gjorts noggranna 
etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2013). I studien har 
kvalitetsgranskning av alla studier gjorts utifrån protokollet för kvalitetsgranskning 
av kvantitativa studier, framställt av Hälsohögskolan i Jönköping. En punkt i denna 
kvalitetsgranskning tar upp om studien har etiskt tillstånd och alla studier som ingår 
i studien uppfyller denna punkt. Vid sökning av artiklar användes begränsningen 
peer rewiewed. Denna avgränsning kan sortera ut vilka studier som är publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter och därmed håller en viss kvalité (Östlundh, 2012).   
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Resultat 
Utifrån syftet ”att undersöka vilka IT-baserade interventioner som finns och dess 
hälsoeffekter för personer med diabetes typ 2” sammanställdes ett resultat. 
Resultaten från alla studierna bildade sju kategorier. Dessa kategorier är förändrade 
fysiologiska parametrar, förbättrad fysisk aktivitet, upplevd egenförmåga, förbättrade 
matvanor, ökad diabeteskunskap, förändrade rutiner av blodsockermätning samt 
förbättrat psykosocialt mående. Studierna undersökte HbA1c, fasteplasmaglukos, 
blodtryck, kolesterol, fysisk aktivitet, upplevd egenförmåga, psykosocialt mående, 
matvanor, diabeteskunskap, blodsockermätningar samt hälsobesök och 
undersökningarna gjordes med hjälp av olika instrument som presenteras i tabell 1. 
Interventionerna innehöll utbildning, övervakning, målsättning samt 
kommunikation. Utbildningen bestod av både vanliga och animerade videor, 
textmaterial innehållande olika teman som till exempel kost, motion, mediciner och 
diabetskunskap. Interventionerna innehöll också tillgångar till andra 
diabetesrelaterade webbsidor där personerna kunde gå in och läsa för att bredda 
kunskapen. Övervakningsdelen innehöll övervakning av motion, kost, HbA1c, 
fasteplasamglukos, mediciner samt blodtryck. Personerna fick också sätta upp 
individuella lättuppnåeliga mål som sedan utvärderades genom feedback av 
vårdpersonal. Interventionerna gav också möjlighet till personerna att skicka privata 
meddelanden till vårdpersonal om frågor relaterade till diabetes och egenvård. De 
erhöll sedan svar inom någon dag och kunde på så sätt applicera den nya kunskapen 
relativt fort.  
Signifikantnivårena för de olika studierna varierade mellan P<0,05 och P<0,01.  

Förändrade fysiologiska parametrar 
I 11 av de 12 studierna undersöktes HbA1c (Cho et al., 2006; Cho, Kwon, Kim, Oh, & 
Yoon, 2011; Glasgow et al., 2010; Glasgow et al., 2012; Kim & Kang, 2006; Lorig et 
al., 2010; Or & Tao, 2016; Song et al., 2009; Tang et al., 2013; Zhou et al., 2014; 
Ünsal Avdal, Kizilci, & Demirel, 2011). I åtta av dessa 11 studier var HbA1c signifikant 
bättre hos interventionsgrupperna än i kontrollgrupperna (Cho et al., 2006; Cho, 
Kwon, Kim, Oh, & Yoon, 2011; Kim & Kang, 2006; Lorig et al., 2010; Song et al., 
2009; Tang et al., 2013; Zhou et al., 2014; Ünsal Avdal, Kizilci, & Demirel, 2011). I en 
av dessa studier minskade HbA1c signifikant hos både interventionsgruppen och 
kontrollgruppen inom grupperna men vid jämförelse av de två grupperna så hade 
interventionsgruppen signifikant minskat HbA1c (Zhou et al., 2014). Två av de 8 
studierna visade på att HbA1c var signifikant lägre vid första mätningen men inte vid 
den andra mätningen (Song et al., 2009; Tang et al., 2013). I tre av de 11 studierna 
var inte HbA1c signifikant bättre hos interventionsgruppen (Glasgow et al., 2010; 
Glasgow et al., 2012; Or & Tao, 2016). Cho (2006) och Zhou (2014) fick fram i sina 
studier att förmågan att bibehålla sitt HbA1c-värde under referensvärdet (se bilaga 3) 
var signifikant bättre hos interventionsgrupperna. 
 
I sex av de 12 studierna har fasteplasmaglukos mätts (Cho et al., 2006; Cho, Kwon, 
Kim, Oh, & Yoon, 2011; Kim & Kang, 2006; Or & Tao, 2016; Song et al., 2009; Zhou 
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et al., 2014). Två av studierna visade att interventionsgrupperna hade ett signifikant 
bättre fasteplasmaglukos (Kim & Kang, 2006; Zhou et al., 2014). I de andra fyra 
studierna var det inga signifikanta skillnader på fasteplasmaglukos  mellan 
intervention och kontrollgruppen (Cho et al., 2006; Cho, Kwon, Kim, Oh, & Yoon, 
2011; Or & Tao, 2016; Song et al., 2009).  
 
I fem av de 12 studierna undersöktes blodtrycket (Glasgow et al., 2010; Glasgow et 
al., 2012; Or & Tao, 2016; Tang et al., 2013; Zhou et al., 2014). I en av studierna var 
blodtrycket signifikant bättre hos interventionsgruppen (Or & Tao, 2016).  
 
I tre studier undersöktes kolestrolhalten i blodet (Cho et al., 2006; Cho, Kwon, Kim, 
Oh, & Yoon, 2011; Zhouet al., 2014). I en av studierna var kolestrolet signifikant 
bättre i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (Cho, Kwon, Kim, Oh, & 
Yoon, 2011).  

Förbättrad fysisk aktivitet 
I fem av de 12 valda studierna undersöktes fysisk aktivitet. I alla fem studier ökade 
den fysiska aktiviteten signifikant hos interventionsgruppen (Glasgow et al., 2010; 
Glasgow et al., 2012; Jennings, Vandelanotte, Caperchione, & Mummery, 2014; Kim 
& Kang, 2006; Lorig et al., 2010). I en av studierna mättes också hur mycket 
personerna satt ner på veckodagarna. Här visade interventionsgruppen en signifikant 
minskning i veckodagssittande jämfört med kontrollgruppen (Jennings, 
Vandelanotte, Caperchione, & Mummery, 2014).  

Upplevd egenförmåga 
I två studier undersöktes om den upplevda egenförmågan ökade hos 
interventionsgruppen (Glasgow et al., 2012; Lorig et al., 2010). I en av studierna var 
den upplevda egenförmågan signifikant bättre i interventionsgruppen både efter sex 
månader och 18 månader (Lorig et al., 2010). I den andra studien ökade den 
upplevda egenförmågan under studiens alla 12 månader men ökningen var aldrig 
signifikant (Glasgowet al., 2012). 

Förbättrade matvanor 
Två studier undersökte om interventionsgruppens matvanor ändrades. I båda 
studierna blev matvanorna signifikant bättre samt att fettintaget minskade 
signifikant (Glasgow et al., 2010; Glasgow et al., 2012).  

Ökad diabeteskunskap 
Tre studier undersökte om diabeteskunskapen ökade efter interventionen. I alla tre 
studierna ökade diabeteskunskapen signifikant för interventionsgruppen (Or & Tao, 
2016; Song et al., 2009; Tang et al., 2013). I en studie ökade diabeteskunskapen 
under studiens alla tre månader, men endast  vid andra mätningen, som var efter två 
månader, var den ökade förbättringen signifikant (Or & Tao, 2016). I en studie ökade 
diabeteskunskapen signifikant för både interventionsgruppen och kontrollgruppen. 
Denna studie gjordes under tre månader men det var bara vid  första mättillfället, 
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som var efter 6 veckor, som grupperna visade en signifikant ökning (Song et al., 
2009).  

Förändrade rutiner av blodsockermätning 
I en studie mättes antalet blodsockermätningar som utfördes per person. I både 
interventionsgruppen och kontrollgruppen ökade antalet självmätta 
blodsockermätningar signifikant per person (Cho, Kwon, Kim, Oh, & Yoon, 2011). I 
Zhous (2011) studie sågs också att risken för hypoglykemi minskade signifikant i 
interventionsgruppen, jämfört med kontrollgruppen.  

Förbättrat psykosocialt mående 
Tre studier undersökte det psykosociala måendet såsom diabetesrelaterad ångest och 
stress. (Glasgow et al., 2012; Song et al., 2009; Tang et al., 2013). I alla tre studierna 
minskades stressen och ångesten signifikant i interventionsgrupperna.  
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Tabell 1. Resultatmatris 
Studie Intervention  Vad studerades Instrument  Effekter  
Cho et al, 2006 
Korea 

Interventionsgruppen laddade 
upp sina glukosnivåer, vikt, 
längd och aktuell medicinering. 
De kunde också ställa frågor 
angående kost, motion och 
hypoglykemiska händelser. 
Instruktörerna skickade också 
lämpliga rekommendationer 
varannan vecka baserat på 
personen plasmaglukos. 
 

1. HbA1c, 
fasteplasmaglukos, och 
kolesterol. 

1. Deltagarna besökte ett sjukhus 
innan studien där alla 
parametrar togs. Sedan 
jämfördes de efter studiens slut 
för att se skillnader. 

HbA1c var signifikant 
högre (P=0,009) i 
kontrollgruppen jämfört 
med interventionsgruppen 
under hela studien. 
Patienter med ett HbA1c 
≥63mmol/mol i 
interventionsgruppen 
hade ett signifikant lägre 
HbA1c (P<0,05) de 3 
första månaderna jämfört 
med kontrollgruppen, och 
behöll mer stabila nivåer 
under hela studien 
(P=0,022). 

Cho, J-H.  
Kwon, H-S. 
Kim, H-S.  
Oh, J-A. 
Yoon, K-H.  
2011 
Korea 
 

I interventionsgruppen tog en 
sjuksköterska patientens 
blodglukos och laddade upp 
detta plus patient information 
såsom kost, träning och 
mediciner. All denna 
information skickades sedan 
till en läkare som analyserade 
informationen och skickade 
tillbaka rekommendationer till 
patienten via internet samt 
svarade på frågor inom 24 
timmar. 

1. HbA1c, 
fasteplasmaglukos, 
kolesterol, lipider, lever 
enzymer, kreatinin och 
triglycerider. 

1. Vid första intervjun togs prover 
och efter studien jämfördes de 
för att se skillnader. 

Efter 3 månader hade 
interventionsgruppen 
signifikant minskad 
HbA1c (P<0,01) jämfört 
med kontrollgruppen. 
Kolesterolet minskade 
också signifikant 
(P=0,043) i 
interventionsgruppen 
medan det i 
kontrollgruppen ökad lite. 
Båda grupperna ökade 
signifikant i antalet 
självmätta blodsocker 
(P<0,01). 

Glasgow et al,  
2010 
USA 
 

Interventionsgrupperna fick 
ett självadministrerat 
datorbaserat 
egenvårdsprogram (CASM) 
och CASM programmet med 
tillägg av socialt stöd 

1. Upplevd egenförmåga 
2. Diet  
3. Fettintag 
4. Kaloriförbrukning I 

samband med fysisk 
aktivitet.   

1. Mättes genom “Diabetes Self-
Efficacy scale”. 

2. Mättes av “Starting The 
Conversation skalan “.  

3. Mättes genom att använda 
”National Cancer Institute’s 

Interventionsgrupperna 
hade signifikanta 
förbättringar i tre av de 
fyra beteendemässiga 
utfallen, jämfört med 
kontrollgruppen. Bättre 
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(CASM+SS). De ombads att 
välja uppnåeliga mål i de tre 
områdena medicin adherence, 
kost och motion. De skrev in 
sina framsteg och fick 
omedelbar feedback över de 
senaste 7 dagarna. Websidan 
innehöll också en grafisk 
visning av deras HbA1c, 
blodtryck och kolesterol. Det 
fanns också frågesport och 
motiverande tips för att 
bibehålla deltagarnas 
engagemang. 

5. Adherence gällande 
diabetes, blodtrycks och 
kolesterolmedicin  

6. HbA1c 
7. Lipider 

Percent Energy from Fat 
Screener”.   

4. Mättes genom ”Community 
Health Activities Model 
Program for Seniors(CHAMPS) 
Questionnarie”.  

5. Mättes av “Hill-Bone 
Compliance Scale”.  

6. Mättes av “Bio-Rad Variant 2 
Turbo kromatografi.  

7. Lipiderna analyserades på en 
modulär kemianalysator från 
Roche Diagnostics. 

diet (P<0,001), mindre 
fettintag (P=0,006) och 
ökad fysisk aktivitet 
(P=0,042). 

Glasgow et al, 
2012 
USA 

Den första 
interventionsgruppen fick ett 
självadministrerande 
databaserat 
utbildningsprogram för 
egenvård (CASM). Programmet 
erbjöd målsättning, 
uppföljning av fysiologiska 
parametrar samt information 
om egenvård och en hälsosam 
livsstil. Den andra 
interventionsgruppen fick ett 
program som nästan var 
likadant fast med ett ökat 
socialt stöd (CASM+). 

1. Diet  
2. Beräknat fettintag 
3. Kaloriförbrukning I 

samband med fysisk 
aktivitet 

4. Adherene gällande 
diabetes, blodtryck och 
kolesterol mediciner.  

5. Upplevd egenförmåga 
6. Problemlösningsförmåga

n  
7. Resurser 
8. Allmänt hälsotillstånd 
9. Diabetesrelaterad 

livskvalité 
10. HbA1c 
11. Lipider 

1. Mättes genom “starting the 
conversation” skalan.  

2. Bedömdes med hjälp av ”NCI 
Percent Energy från Fat 
Screener”.  

3. Mättes med hjälp av CHAMPS 
instrumentet.  

4. Mättes genom ”Hill-Bone 
Compliance” skalan.  

5. Bedömdes utifrån ”Diabetes 
Self-Efficacy” skalan. 

6. Bedömdes genom ”Diabetes 
Problem Solving Scale”.  

7. Resurser mättes genom att 
använda ”Chronic Illness 
Resources Survey(CIRS)”.  

8. Mättes genom att använda en 
visuell analog skala från 
”EuroQol health status 
instrument”. 

9. Mättes genom ”Diabetes 
Distress Scale(DDS)”.  

10. Mättes av en Bio-Rad Variant 2 
Turbo kromatografi.  

Interventionsgruppen 
(CASM och CASM+) hade 
signifikant förbättrade 
matvanor, förbättrat 
fettintag samt en 
förbättrad fysisk aktivitet 
(P<0,05).  
Diabetesrelaterad ångest 
var signifikant bättre 
(P<0,05) hos 
interventionsgrupperna.  
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11. Lipiderna analyserades på en 
modulär kemianalysator från 
Roche Diagnostics. 

Jennings, C. 
Vandelanotte, C. 
Caperchione, C. 
Mummery, K.  
2014 
Australien 

Både interventions- och 
kontrollgruppen fick tillgång 
till hemsidan men 
kontrollgruppens hemsida var 
begränsad. Båda grupperna 
fick en stegräknare som 
motivation och 
självövervakningsverktyg. 
Webbplatsen omfattade sju 
huvuddelar. ”hem, online-
loggböcker, arbetsbok, 
bibliotek, mål, diskussioner 
och kontakter”. 
Veckoutbildning i arbetsboken 
med ett nytt ämne varje vecka. 
Deltagarna i 
interventionsgruppen fick 
också varje vecka en 
påminnelse vars innehöll 
byttes varje vecka men 
innehöll alltid en länk till 
websidan. 

1. Fysisk aktivitet  
2. Tillfredställelse av 

programmet 

1. Mättes genom “International 
Physical Activity Questionnaire 
(IPAQ).  

2. Mättes genom att använda 
“Health eSteps och Diabetes 
NetPLAY. 

Interventionsgruppen 
ökade signifikant i fysisk 
aktivitet (P<0,05) och 
minskade signifikant i 
vardagssittande (P<0,05). 

Kim, C. 
Kang, D. 
2006 
Sydkorea 

I interventionsgruppen fick 
personerna tillgång till en 
websida med interaktiva och 
animerade funktioner, 
personliga målsättningar, 
planering, hjärtfrekvens och 
fysiska och psykiska 
frågeformulär för att bedöma 
nuvarande stadier av fysisk 
aktivitet. Det fanns också en 
fråga och svar sida och olika 
individualiserade 
interventioner för fysisk 

1. Fysisk aktivitet 
2. Fasteplasmaglukos (FBG) 
3.  HbA1c 

1. Mättes genom att använda ett 
självrapporterings instrument 
anpassat efter frågeformuläret 
”7-day physical activity”.  

2. Mättes av ”BIOSEN 5030 
autoCal”. 

3. Mättes av ”NycoCard READER 
2”. 

Interventionsgruppen 
hade signifikanta ökningar 
i fysisk aktivitet(P<0,01). 
Interventionsgruppen 
hade signifikant minskat 
FBG(P<0,05)och 
HbA1c(P<0,01) jämfört 
med kontrollgruppen.  
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aktivitet.  
Lorig et al. 2010 
USA 

Interventionsgruppen fick ett 
internet baserad 
egenvårdsprogram (IDSMP) 
som innehöll 6 
utbildningstillfällen med olika 
teman för 6 veckor. 
Programmet erbjöd också 
tillgång till flera olika 
diabetesrelaterade websidor. 
Varje vecka fick de också en 
specifik handlingsplan 
beroende på vilka problem de 
upplevde med sin sjukdom. 
Frågor och svar presenterades 
så att alla kunde se dem. 
Programmet innehöll också 
motion och medicinloggar, ljud 
avslappningsövningar, 
måltidsplanering och 
glukosövervakning. 
Personerna kunde också 
skicka privata meddelanden 
till handledarna.  

1. Hba1c 
2. Diabetesrelaterad ångest.  
3. Aktivitetsbegränsningar 
4. Depression 
5. Fysisk aktivitet 
6. Patient aktivitet  
7. Upplevd egenförmåga 
8. Vårdutnyttjande 

1. Hba1c mättes genom ett 
självadministrerande BIOSAFE-
kit.   

2. Diabetesrelaterad ångest 
mättes genom en hälsoångest 
skala som anpassats efter 
studien ”The Medical Outcome” 

3. Aktivitetsbegränsningar mättes 
genom en skala som utvecklats 
från en tidigare studie, 
”Outcome measures for health 

education and other health care 

interventions”. s 
4. Depression mättes genom 

“Patient Health 
Questionaire(PHQ)”.  

5. Mättes genom en skala för 
fysisk aktivitet.  

6. Mättes genom ”Patient 
Activation Measure(PAM)”. 

7. Mättes genom en skala som 
utvecklats för en liten grupp 
diabetesprogram och är 
baserad på tidigare kroniskt-
sjuka skalor för self-efficacy.  

8. Mättes genom 
självrapportering. 

Efter 6 månader hade 
interventionsgruppen 
signifikant lägre HbA1c 
(P<0,05) en signifikant 
högre aktiveringsgrad 
(P=0,021) samt signifikant 
bättre upplevd 
egenförmåga (P<0,001). 

Or, C.  
Tao, D.  
2016 
Kina 

Interventionsgruppen fick ett 
databaserat system för 
egenvård samt en 
blodsockermätare och en 
blodtrycksmaskin. 
Programmet innehöll också 
videobaserat 
utbildningsmaterial 
Parametrarna skrevs in och 
blev antingen grön eller 

1. HbA1c 
2. Fasteplasmaglukos och 

blodtryck 
3. Diabeteskunskap 

1. Mättes med hjälp av “Bayer 
A1cNow self-check system”. 

2. Mättes genom självövervakning 
3. Mättes av “Michigan Diabetes 

Knowledge Scale”. 

Interventionsgruppen 
hade signifikant minskat 
systoliskt blodtryck efter 1 
månad (P<0,001) och 3 
månader (P=0,043), 
medan inga signifikanta 
skillnader sågs hos 
kontrollgruppen. 
Signifikant minskning sågs 
också i det diastoliska 
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rödmarkerat beroende på om 
parametrarna var normala 
eller avvek från 
normalvärdena.  

blodtrycket hos 
interventionsgruppen 
efter 1 och 2 månader 
(P<0,001 respektive 
P=0,0028). Inga 
minskningar i Hba1c hos 
någon av grupperna 
(P=0,407). Signifikant 
förbättring av 
diabeteskunskap sågs 
endast i 
interventionsgruppen 
efter 2 månader (P<0,05). 

Song et al, 2009 
Korea 

Interventionsgruppen fick ta 
del av ett webbaserat 
utbildningsprogram. Målet var 
att stödja patienterna genom 
att tillhandhålla information 
om sjukdomen samt dess 
egenvård, med hjälp av stöd 
och feedback. Webbplatsen var 
utrustad med moduler för 6 
veckor som ska likna 
egenvårdsutbildning för 
kronisk sjukdom. De 6 
modulerna för de 6 veckorna 
omfattade en introduktion, 
diabeteskunskap, kost, träning, 
mediciner, stresshantering och 
fotvård.  
Personerna kunde också se sin 
kurva gällande blodsocker, 
beräkna sitt kaloriintag, mäta 
sin aktivitetsnivå samt mäta 
sin stressnivå. De kunde också 
få feedback genom att ställa 
frågor.   

1. Diabeteskunskap 
2. Diabetesvårdsbeteende  
3. Glykemisk kontroll 

1. Mättes genom “Diabetes 
Knowledge Scale”.  

2. Mättes av “Diabetes Self-care 
Behavior Scale”.   

3. Mättes genom att mäta HbA1c 
och fasteplasmaglukos. 
Fasteplasmaglukos mättes 
genom ”Cobas Integra 800” och 
HbA1c genom ”Bio-Rad Variant 
2”. 

Diabeteskunskapen hos 
interventionsgruppen och 
i kontrollgruppen ökade 
signifikant (P=0,001 
respektive P=0,010). 
Interventionsgruppens 
diabetesvårdsbeteende 
var signifikant bättre både 
efter 6 veckor (P=0,004) 
och efter 3 månader 
(P<0,001). 
Kontrollgruppens 
diabetesvårdsbeteende 
var också signifikant 
bättre efter 6 veckor 
(P=0,013) men däremot 
inte efter 3 månader 
(P=0,735).  
Skillnaderna i 
fasteblodglukos var inte 
signifikanta för någon 
grupp vid något tillfälle. 
HbA1c var signifikant 
bättre efter 6 veckor 
(P=0,004) i 
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interventionsgruppen men 
inte efter 3 månader 
(P=0,317). Hos 
kontrollgruppen fanns det 
inga signifikanta 
förbättringar vid något av 
tillfällena. 

Tang et al,  
2012 
USA 

Interventionsgruppen fick ett 
internet baserad program som 
inkluderar en trådlös 
glukosmätare, en personlig 
handlingsplan innehållande 
behandling, mål, risk för 
diabeteskomplikationer, 
övervakningstest, mediciner 
och ett schema för att bibehålla 
hälsa. Det inkluderar också en 
näringslogg, insulin 
registrering, motionslogg, 
online meddelanden för att 
kommunicera med 
vårdprofessioner, råd om 
medicinförändring samt 
personspecifik utbildning i 
form av text och videos.  
 

1. Glukoskontroll 
2. Diabeteskunskap 

gällande diet, glykemisk 
kontroll, glukosmätning, 
komplikationer och 
insulinanvändning. 

3. Diabetesrelaterad 
ångest/stress 

4. Depression 
5. Tillfredställelse av 

diabetesbehandlingen 
6. Tillgång till vård, klinisk 

kommunikation, 
beslutsfattande och 
vårdkostnad 

1. Mättes genom att mäta HbA1c.  
2. Mättes genom ”Diabetes 

Knowledge Test”.  
3. Mättes av “Problem Ares in 

Diabetes”. 
4. Mättes med hjälp av ”Patient 

Health Questionnaire(PHQ-9)”.  
5. Mättes av ”Diabetes Treatment 

Satisfaction 
Questionnaire(DTSQ)”.  

6. Mättes med hjälp av CHAPS 
Clinical and Group Survey”. 

Interventionsgruppen 
hade signifikant bättre 
HbA1c (P<0,001) efter 6 
månader. 
Interventionsgruppen 
hade signifikant bättre 
kontroll över deras LDL 
vid 12 månaders 
uppföljning jämfört med 
kontrollgruppen 
(P=0,001). 
Interventionsgruppen 
hade signifikant lägre 
behandlingsångest jämfört 
med kontrollgruppen efter 
12 månader(P<0,001). 
Efter 12 månader hade 
interventionsgruppen 
signifikant bättre kunskap 
om blodglukos testande 
(P=0,004) samt också en 
signifikant bättre 
förståelse för diabetes 
(P<0,001). 

Zhou et al, 2014 
Kina 

Interventionsgruppen fick lära 
sig att använda telemedicin 
systemet och ladda upp all sin 
data hemifrån såsom vikt, 
blodtryck, faste plasma glukos 
och HbA1c. De fick också 
numret till polikliniken så att 

1. BMI, Hba1c, 
fasteplasmaglukos, 
blodtryck och kolesterol 

1. Deltagarna skrev in sina 
parametrar i början av studien 
och efter studien togs nya 
parametrar för att kunna 
jämföra. 

Signifikanta skillnader 
sågs inom både 
interventionsgruppen och 
kontrollgruppen gällande 
systoliskt blodtryck 
(P=0,004 respektive 
P=0,033), diastoliskt 
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de kunde höra av sig om de 
behövde hjälp. De kunde också, 
istället för att ringa, läsa på 
internetsidan för självstudier. 
Patienterna i 
interventionsgruppen ombads 
att ladda upp blodglukos och 
sina nyckelbeteenden såsom 
rökning, dricka, kost och 
motion åtminstone 1 gång 
varannan vecka.  

blodtryck (P=0,005 
respektive P=0,034), 
fasteplasmaglukos (FBG) 
(P<0,001 respektive 
P=0,007), HbA1c (P<0,001 
respektive P=0,001) och 
triglycerider (P=0,001 
respektive P=0,039).  
Vid jämförelse mellan 
grupperna hade 
interventionsgruppen 
signifikant bättre FBG 
(P<0,05) och HbA1c 
(P<0,01). 
Interventionsgruppen 
sänkte också signifikant 
risken för hypoglykemi 
(P=0,044) jämfört med 
kontrollgruppen.  
Interventionsgruppen 
hade en signifikant 
förbättring i att bibehålla 
HbA1c-värdet inom 
referensramen <63 
mmol/mol (P<0,001) 
jämfört med 
kontrollgruppen 

Ünsal Avdal, E., 
Kizilci, S. 
Demirel, N. 
2011 
Turkiet 

Interventionsgruppen fick 
använda ett internetbaserat 
diabetesprogram. Där kunde 
personerna ställa frågor och få 
svar. Frågorna och svaren 
visades sedan öppet på sidan 
så alla deltagare kunde ta del 
av informationen. Dagligt 
blodsockertestande ingick där 
personerna sedan kunde se 
sina kurvor.   

1. HbA1c 
2. Antalet hälsobesök 

1. HbA1c mättes med hjälp av 
laboratorieinstrument. 

2. Det skrevs i personens 
journalanteckningar.  

Efter 6 månader var 
HbA1c signifikant sänkt i 
interventionsgruppen 
(P=0,000) men inte i 
kontrollgruppen. Antalet 
hälsoundersökningar 
ökade signifikant i 
interventionsgruppen 
efter 6 månader (P<0,05) 
men inte i 
kontrollgruppen 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Denna studie är en allmän litteraturöversikt där endast kvantitativa studier 
användes. 11 av de 12 studierna som inkluderades var RCT studier och den sista en 
kvasiexperimentell studie. Att använda studier med samma design kan öka arbetets 
validitet (Henricson, 2012). RCT studier där deltagarna slumpmässigt lottats till 
experimentell respektive kontrollgrupp är den bästa forskningsmetoden för att ta 
reda på om en viss intervention har effekt eller inte (Willman, Bahtsevani, Nilsson, & 
Sandström, 2016). Rosén (2012) säger också att RCT-studier är den säkraste 
metoden för att se om effekterna beror på interventionen eller tidigare skillnader 
mellan grupperna. En nackdel med RCT-studier är att de är väldigt känsliga för 
bortfall (Billhult & Gunnarsson, 2012). I några av studierna är bortfallen ganska stora 
så det kan sänka validiteten. Billhult och Gunnarsson (2012) menar också att chansen 
att finna en verklig effekt mellan grupperna ökar om urvalet är tillräckligt stort. I fem 
av studierna i resultatet är antalet deltagare mindre än 100 personer, vilket kan sänka 
validiteten. 
En systematisk litteraturöversikt inkluderar all relevant litteratur som finns för just 
den frågan medan en allmän litteraturöversikt bara inkluderar ett visst antal (Rosén, 
2012). Då vi gjort en allmän litteraturöversikt sänks arbetets validitet eftersom alla 
artiklar inom området inte tagits med.  
Då vår litteraturöversikt endast består av de 12 studier som utgör underlaget, kan det 
finnas fler effekter av IT-baserade interventioner om alla studier inom området hade 
inkluderats. Detta bidrar till att resultatet inte är generaliserbart (Priebe & 
Landström, 2012).  
Selektivt urval av studierna har gjorts då ett tidsspann mellan 2006-2016 har 
använts. Detta kan bidra till att det blir en begränsad mängd relevant forskning 
(Friberg, 2012a).  
Sökning av studier har gjorts i databaserna CINAHL, Medline, PubMed och 
PsycINFO. Då ingen databas är heltäckande är det viktigt att använda flertalet 
databaser (Backman, 2016). Henricson (2012) menar också att arbetets validitet kan 
öka om sökningar görs i fler databaser, då det ger en ökad chans att finna relevant 
forskning. 
Kvalitetsgranskning av alla studierna har gjorts genom användning av protokollet för 
kvalitetsgranskning av kvantitativa studier, framställt av hälsohögskolan i Jönköping. 
Något som kan ha sänkt arbetes trovärdighet är att alla punkter i 
kvalitetsgranskningen på några av artiklarna inte uppnåtts (Wallengren & Henricson, 
2012). Genom att kvalitetsgranska studier kan förståelsen för studien öka samt att 
det också går att få information om studien passar syftet och om kvaliteten är 
tillräckligt god (Friberg, 2012b).  
Avgörandet för att en RCT studie ska ha hög kvalitet är om antalet 
undersökningspersoner och deras representativitet tillåter säkra slutsatser (Willman 
et al., 2016). Vid kvantitativa studier kan det kritiskt frågas om de personer som ingår 
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i studien är ”studiepersoner” som snedvrider urvalet och som också bidrar till att 
generaliserbarheten blir låg. Personerna i studien kan ha personliga egenskaper som 
påverkar resultatet eller så kan urvalet av personerna vara så pass strängt att 
deltagarna inte motsvarar de personer som finns i den ”vanliga” hälso- och 
sjukvården, men RCT-studier har fortfarande den högsta beviskraften för att ta reda 
på om en intervention har effekt eller inte (Willman et al., 2016). 
Reliabilitet är ett annat ord för litteraturöversiktens pålitlighet och möjlighet till 
reproducerbarhet (Henricson, 2012). Ett arbete har en hög grad av reliabilitet om 
resultatet blir detsamma vid varje mätning (Gunnarsson & Billhult, 2012). Vi har 
försökt att använda ett objektivt förhållningssätt och inte lägga in egna värderingar så 
att resultatet ska ha så hög grad av reliabilitet som möjligt. Det går däremot inte 
totalt utesluta de personliga åsikterna kring ämnet (Polit & Beck Tatano, 2012). De 12 
studierna som inkluderades till resultatet var gjorda i USA, Turkiet, Kina, Australien 
och Korea. Då både informationstekniken och sjukvårdssystemen skiljer sig åt både 
länderna emellan samt gentemot den svenska sjukvården, kan det vara svårt att 
överföra resultatet till den svenska sjukvården (Henricson, 2012). Att de flesta studier 
är gjorda i USA och Asien kan tänkas bero på att tekniken där ligger i framkant i 
jämförelse med Europa.  
Analysen gjordes med hjälp av Fribergs (2012a) trestegsmodell. Studierna lästes noga 
igenom och dokumenterades sedan detaljerat i en översiktstabell. Att lägga in 
studierna i en översiktstabell kan ses som en validering genom att all väsentlig 
information har uppfattats och dokumenterats (Friberg, 2012b). Då en allmän 
litteraturöversikt har gjorts har resultatet framställts genom en beskrivande 
presentation. Analysen i en allmän litteraturöversikt är inte lika djupgående och på så 
sätt kan inte resultatet generaliseras (Friberg, 2012a). 

Resultatdiskussion 
Huvudfynden är den ökade diabeteskunskapen, den ökade fysiska aktiviteten, det 
förbättrade HbA1c-värdet samt minskad diabetesrelaterad stress och ångest.  
 
Interventionerna i de valda studierna inkluderade framförallt områden som 
övervakning, kommunikation, målsättning och utbildning. Övervakning i form av 
mätning av fysiologiska paramterar har setts leda till att personer upplever en 
trygghet i att vårdpersonal observerar värdena. Genom att personerna också kunde 
kommunicera med vårdpersonal  upplevde de en ökad trygghet samt en ökad 
motivation till att ta en större roll i sin egenvård (Nijland, Van Gemert-Pijnen, 
Kelders, Brandenburg, & Seydel, 2011). Enligt Dorothea Orem (2001) kan en person 
med de rätta verktygen motiveras till en förbättrad egenvård, och som Nijland et al. 
(2011) visar i sin studie visar också Powers et al. (2015) i sin studie att 
kommunikation är en viktig del i sjuksköterskans arbete tillsammans med personer 
med diabetes typ 2.  
Individuell målsättning ingick i många av interventionerna. Genom att sätta upp 
individanpassade mål blir vården genast personcentrerad då Ekman et al. (2011) 
menar att en hörnsten inom personcentrerad omvårdnad är att individualisera 
vården. Ekman et al. (2011) menar också att en del inom den personcentrerade 
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omvårdnaden är att se personens styrkor och svagheter, och genom individuell 
målsättning kan dessa uppmärksammas och vården kan anpassas utifrån dessa. 
Vårdpersonal kan genom övervakning följa personens parametrar, genom 
målsättning indetifiera personens svagheter och styrkor samt genom kommunikation 
få reda på oklarheter hos personen. Utifrån dessa tre områden kan vårdpersonal 
tänkas få en omfattande bild av personens informationsbehov och utifrån det 
utforma en individanpassad diabetesutbildning.  
 
Kunskapen om diabetes visades kunna öka med hjälp av IT-baserade interventioner. 
Den ökade kunskapen omfattar viktiga områden såsom vikten av fysisk aktivitet, 
hälsosamma matvanor och ett stabilt HbA1C-värde. Moussa, Sherrod och Choi (2013) 
påvisar också i sin studie att personer som erhållit ett internetbaserat 
utbildningsprogram under fyra veckors tid har signifikant bättre kunskap om sin 
diabetes jämfört med kontrollgruppen. I två av studierna som undersökte 
diabeteskunskap var endast ökningen signifikant i mitten utav studierna, som var vid 
de andra mättillfällena, 6 veckor respektive 2 månader, och vid de sista mätningarna 
var kunskapen inte längre signifikant bättre. Moussa et al. (2013) nämner också i sin 
studie att ett problem med deras studie är att de bara mätt kunskapen efter fyra 
veckor och att om en mätning skulle skett efter en längre tid så är det inte säkert att 
diabeteskunkapen längre skulle vara signifikant bättre hos interventionsgruppen. 
Relaterat till detta blir en av sjuksköterskans uppgift att bidra till att personer med 
diabetes typ 2 får så bra information och kunskap som möjligt, och bibehålla denna,  
för att på så sätt också få en bra egenvård och kunna uppnå hälsa och välbefinnande 
(Orem, 2001).  
Det är dock viktigt att vara kritisk till dessa internet program. Att använda internet 
som ett informationsverktyg har under de senaste åren blivit väldigt vanligt. Många 
personer letar också efter hälsorelaterad information på nätet. Trovärdigheten av 
dessa websidor bör alltid kritiskt granskas då de ofta saknar en omfattande bild om 
olika sjukdomstillstånd och sjukdomar. Sjukvårdspersonal såsom sjuksköterskan bör 
välkomna idén om att personer idag är mer intresserade av att veta mer om sina 
sjukdomstillstånd och därför är det viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om 
olika internetsidor för att kunna rekommendera de sidor som har högst evidens 
(Podichetty & Biscup, 2003).  
 
Fysisk aktivitet har visat sig vara en viktig del inom diabetes (Nelson, Reiber, & 
Boyko, 2002). I fem av de 12 studierna som ingick i studien undersöktes fysisk 
aktivitet. I alla studierna var den fysiska aktiviteten signifikant bättre hos 
interventionsgrupperna. Holmström och Rosenqvist (2005) säger i sin studie att 
personer med diabetes typ 2 har kunskapen om att fysisk aktivitet är viktigt för sin 
sjukdom men att en del kan sakna förståelsen om varför det är viktigt med motion. 
Detta visar hur viktigt det är som sjuksköterska att inte bara informera om vikten av 
fysisk aktivitet utan även förklara hur sjukdomen och den fysiska aktiviteten inverkar 
på varandra. Holmström och Rosenqvist (2005) menar också att en fördjupad 
kunskap och förståelse för fysisk aktivitet ökar motivationen till att motion ska bli en 
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del av personens vardag (Holmström & Rosenqvist, 2005). Även Dorothea Orem 
(2001) betonar vikten av förståelse och kunskap. Hon menar att en ökad kunskap kan 
ge personen verktyg att klara av sin egenvård och minska risken för egenvårdsbrist. 
Fysisk aktivitet är en kritisk del i egenvården hos en person med diabetes typ 2. En 
ökad fysisk aktivitet kan förlänga påbörjandet av farmakologisk behandling och i 
vissa fall kan till och med personer som redan har en tablettbehandlad diabetes sluta 
med medicinen om målen för fysisk aktivitet uppnås (Inzucchi et al., 2012).  
 
HbA1c studerades i 11 studier, varav i åtta av dessa var HbA1c signifikant lägre hos 
interventionsgrupperna efter studiernas slut. HbA1c-mätning är en hörnsten inom 
diabetes och är viktigt att observera (Camara et al., 2015). Ett förbättrat HbA1c kan 
vara en följd av de interventioner som använts i de valda studierna. De goda 
effekterna på HbA1c kan tänkas bero på att den utbildningsform som har använts i de 
olika studierna kan ha gjort det möjligt att individanpassa materialet och upplägget 
utifrån deltagarna. Detta kan ha gjort att deltagarna har kunnat välja vad de behöver 
fokusera mer på vilket också kan ha lett till en ökad förståelse för hur HbA1c fungerar 
och därmed ett förbättrat värde. Schiøtz, Bøgelund, Almdal och Willaing (2012) 
menar att personer med diabetes typ 2 föredrar en individuell anpassad 
utbildningsform än en som är utformad i grupp. Även Sperl-Hillen et al. (2011) visar 
att en individuellt anpassad undervisning har positiv effekt. De såg i sin studie att de 
personer som fick en individanpassad utbildning hade större förbättringar i sitt 
HbA1c-värde än de personer som fick gruppbaserad utbildning. Detta kan kopplas till 
Ekmans et al. (2011) studie som säger att personcentrerad vård är ett bra 
förhållningssätt vid långvarig sjukdom då vårdpersonal bör individualisera vården 
och personens berättelser bör utgöra grunden för vården för att uppnå bästa resultat. 
Detta är något sjuksköterskan bör ha i åtanke vid utformning av vård för en person 
med diabetes typ 2, då Orem (2001) menar att personen själv ska utföra aktiviteterna 
för sig själv för att få en bra egenvård för att kunna uppnå hälsa och välbefinnande.  
 
Endast tre studier undersökte om det psykiska måendet blev påverkat av IT-
interventionerna. I alla tre studierna minskade stressen och ångesten signifikant hos 
interventionsgruppen. Vid personcentrerad vård ses människan som en helhet. 
Ekman et al. (2011) menar att det är viktigt att hela människan tas i beaktning för att 
kunna förstå personens situation. Det är vanligt inom vården att stor vikt läggs på att 
utforma en individuell medicinering men egentligen bör detta endast vara ett 
komplement till personens egna upplevelser och känslor av sin livssituation.  
Van Bastelaar, Cuijpers, Pouwer, Riper och Snoek (2011) nämner i sin studie att hela 
20 % av alla dibetiker lider av någon sorts depressions symptom, men att det ofta 
förbises och inte blir behandlat. Li et al. (2008) visar också i sin studie att personer 
med diabetes har en 20% högre risk att få en ångest diagnos jämfört med personer 
som inte har diabetes. Van Bastelaar et al., (2011) visar i sin studie att erbjuda 
självhjälp genom IT kan potentiellt nå en stor grupp personer som annars inte skulle 
söka hjälp. Denna IT intervention visade sig vara attraktiv för personer med typ 2 
diabetes som lidit av diabetesrelaterad stress och ångest. Sjukdomsrelaterad stress 



 24 

och ångest har visat vara starkt relterat till motivationsproblem och sämre egenvård. 
Sjuksköterskans roll blir därför att uppmärksamma personer med psykosociala 
svårigheter, och erbjuda stöttning och hjälp. Personerna kan då skapa en bättre 
grund för en förbättrad egenvård och på så sätt kan deras hälsoresultat förbättras 
(Orem, 2001). Li et al. (2008) belyser också vikten och behovet av att ha lämpliga 
åtgärder för att förebygga ångest hos vuxna med diabetes.  
 

Slutsats 
Diabetes typ 2 ökar bland befolkningen både nationellt och internationellt, och 
resurserna inom hälso- och sjukvården räcker inte till. Informationsteknik såsom 
internet växer och allt fler personer använder det dagligen, bland annat för att söka 
information om hälsa och sjukdomar. Egenvård är en stor del av behandlingen och 
vardagen för personer med diabetes typ 2, därför behövs information och hjälpmedel 
individanpassas för att personerna ska kunna ha en så bra egenvård som möjligt. 
Genom att använda IT-baserade hjälpmedel kan informationen och hjälpmedlen 
individanpassas, informationen är lättillgänglig och personerna behöver inte uppsöka 
sjukhus eller vårdcentral. Resultatet visar att IT-baserade interventioner 
innehållande utbildning, övervakning, individuell målsättning samt kommunikation 
med vårdpersonal bland annat har lett till en ökad diabeteskunskap, bättre 
fysiologiska parametrar samt en ökad fysisk aktivitet. Resultatet visar också att det 
psykosociala måendet blev bättre hos interventionsgrupperna. Däremot, i vidare 
forskning, behövs det psykosociala måendet undersökas mer och få en större plats då 
ett gott psykosocialt välbefinnande ökar motivationen och på så sätt blir också 
egenvården bättre. De fysiologiska parametrarna är självklart viktiga men andra delar 
får inte glömmas bort då de kan ha en stor inverkan på hur personer mår och tar 
hand om egenvården. Litteraturöversikten visade också att den ökade kunskapen och 
de förbättrade parametrarna i vissa studier inte längre var förbättrade efter sista 
mätningen eller vid uppföljning. Detta visar alltså att intresset för de olika IT 
interventionerna minskade efter längre tid, och det behövs mer forskning gällande IT 
interventioner för att det ska kunna bli ett väl beprövat hjälpmedel vid egenvård. 
Endast en studie är gjord i Europa och då diabetes ökar både nationellt och 
internationellt samt att informationsteknik är något de flesta människor i världen har 
tillgång till bör forskning inom detta område öka både i Europa och resten av 
världen.  

Kliniska implikationer 
 
Nyckeln till en god egenvård är grundad i att personer med diabetes typ 2 ska 
uppleva hälsa samt känna att de har rätt verktyg för att själva ta hand om 
egenvården. Som sjuksköterska är det därför viktigt att använda ett personcentrerat 
förhållningssätt i mötet med personer med diabetes typ 2 för att uppmärksamma 
personens individuella oklarheter och funderingar. Genom att individualisera vården 
kan personerna få hjälp och stöttning med individuella svagheter och styrkor.  
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Det är viktigt att som sjuksköterska arbeta utifrån ICN:s etiska kod som säger att 
sjuksköterskan ska främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande samt återställa 
hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Studien visar att den fysiska hälsan ofta 
prioriteras och att det psykiska välbefinnandet ofta glöms bort. Studien visar också 
att hälsa är komplext så det är viktigt som sjuksköterska att inkludera både det 
sociala, det fysiska samt det psykiska välbefinnandet då alla tre aspekterna är viktiga 
för att en person ska uppleva hälsa. Förhoppningen är att studiens resultat och 
kunskap ska bidra till att sjuksköterskan förstår vikten av det psykiska måendet i 
arbetet med personer med diabetes typ 2. Önskan är också att studiens resultat ska 
bidra till att vårdpersonal ska uppmärksamma IT-baserade program som 
individanpassas då de kan förbättra kunskapen hos personer med diabetes typ 2 och 
på så sätt också leda till en förbättrad egenvård.  
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Cinahl 
2016030
2 

(Online OR internet OR web based OR 
electronic OR ehealth OR IT) AND 
(self management OR self care) AND 
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diabetes type 2 

Peer reviewed, 2006-2016 och 

English language  
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(intervention* OR effect*) AND 
diabetes type 2 
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PubMed  
2016030
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(self management OR self care) AND 
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PsycINF
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self care) AND (intervention* OR 
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Peer reviewed, 2006-2016, 

English language 
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2016030
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(Online OR internet OR web based OR 
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management OR self care) AND 
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Peer reviewed. 2006-2016. 

English language.  
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PsyhINF (Online OR internet OR web based OR Peer reviewed. 2006-2016. 14 14 5 4 1 



 35 

 

O 
2016030
2 

electronic OR IT) AND (self 
management OR self care) AND 
(intervention* OR effect*) AND 
diabetes type 2 AND randomized 
controlled trial OR RCT 

English language. Online, 

internet, web based, electronic 

och IT ska finnas i titeln 

Medline 
2016030
3 

(Online OR internet OR web based OR 
electronic OR ehealth OR IT) AND 
(self management OR self care) AND 
(intervention* OR effect*) AND 
diabetes type 2 

2006-2016, English language 828     

Medline  
2016030
3 

(Online OR internet OR web based OR 
electronic OR ehealth OR IT) AND 
(self management OR self care) AND 
(intervention* OR effect*) AND 
diabetes type 2 AND randomized 
controlled trial 

2006-2016, English language 79 79 20 12 3 
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År 
Land 

Titel Syfte  Design och metod Deltagare 
Kön 
Ålder 

Resultat  Kvalitetsgrad  

Cho, J-H., 
Chang, S-A., 
Kwon, H-S., 
Choi, Y-H., 
Ko, S-H., 
Moon, S-D., 
Yoo, S-J., 
Song, K-H., 
Son, H-S., 
Kim, H-S., 
Lee, W-C., 
Cha, B-Y., 
Son, H-Y., 
Yoon, K-H. 
2006 
Korea 

Long-term 
effect of the 
internet-based 
glucose 
monitoring 
system on 
HbA1c 
reduction and 
glucose 
stability.  
A 30-month 
follow-up study 
for diabetes 
management 
with a 
ubiquitous 
medical care 
system 

Att undersöka den 
långsiktiga 
effektiviteten av det 
Internet baserade 
glukos 
mätningssystemet(IBG
MS) på 
glukoskontrollen hos 
patienter med diabetes 
typ 2 

Kvantitativ.  
Randomiserad kontrollerad 
studie.  
 

Antal: 80 
Efter 
bortfall: 
71 
 
Ålder: 
30+ 
 
Både män 
och 
kvinnor. 

HbA1c var signifikant högre (P=0,009) 
i kontrollgruppen jämfört med 
interventionsgruppen under hela 
studien. Patienter med ett HbA1c 
≥63mmol/mol i interventionsgruppen 
hade ett signifikant lägre HbA1c 
(P<0,05) de 3 första månaderna 
jämfört med kontrollgruppen, och 
behöll mer stabila nivåer under hela 
studien (P=0,022).  

Del 1 4/4 
Del 2 5/7** 

Cho, J-H.  
Kwon, H-S. 
Kim, H-S.  
Oh, J-A. 
Yoon, K-H.  
2011 
Korea 
 

Effects on 
diabetes 
management 
of a health-
care provider 
mediated, 
remote 
coaching 
system via a 
PDA-type 
glucometer 
and the 

Det primära syftet 
var att testa om 
HbA1c förbättrades 
efter tre månader i 
en kontrollerad 
studie.  

Kvantitativ. 
Randomiserad kontrollerad 
studie.  
 

Antal:71 
 
Ålder: 
40+ 
 
Både 
män och 
kvinnor 

Efter 3 månader hade 
interventionsgruppen signifikant 
minskad HbA1c (P<0,01) jämfört 
med kontrollgruppen. Kolesterolet 
minskade också signifikant 
(P=0,043) i interventionsgruppen 
medan det i kontrollgruppen ökad 
lite. Båda grupperna ökade 
signifikant i antalet självmätta 
blodsocker (P<0,01).  

Del 1 4/4 
Del 2 5/7** 



 

internet. 
Glasgow, R., 
Kurz, D., 
King, D., 
Dickman, J., 
Faber, A., 
Halterman, E., 
Woolley, T., 
Toobert, D., 
Strycker, L., 
Estabrooks, P., 
Osuna, D., 
Ritzwoller, D. 
2010 
USA 
 

Outcomes of 
minimal and 
moderate 
support 
versions of an 
internet-based 
diabetes self-
management 
support 
program.  

Syftet var att 
utvärdera 
genomförbarheten av 
de internetbaserade 
diabetes 
egenvårds(DSM)progr
ammet, My-path, samt 
presentera 4 månaders 
beteendemässiga och 
biologiska resultat från 
studien samt också 
undersöka de ökande 
effekterna av att 
tillhandhålla stöd vid 
en minimal kontakt 
version av ett 
internetbaserat 
program.  

Kvantitativ.  
Randomiserad kontrollerad 
studie.  
 
  

Antal: 
463 
 
Ålder: 
25-75 
 
Både män 
och 
kvinnor. 

Interventionsgrupperna hade 
signifikanta förbättringar i tre av de 
fyra beteendemässiga utfallen, jämfört 
med kontrollgruppen. Bättre 
diet(P<0,001), mindre 
fettintag(P=0,006) och ökad fysisk 
aktivitet(P=0,042). Det var inga 
signifikanta skillnader mellan 
grupperna gällande de biologiska 
utfallen.  

Del 1 4/4 
Del 2 5/7** 

Glasgow, R., 
Kurz, D., King, 
D., Dickman, J., 
Faber, A., 
Halterman, E., 
Woolley, T., 
Toobert, D., 
Strycker, L., 
Estabrooks, P., 
Osuna, D., 
Ritzwoller, D. 
2012 
USA 

Twelve-month 
outcomes of an 
internet-based 
diabetes self-
management 
support 
program.  

Utöka tidigare 
behandlingsresultat 
till: en rapport med 
resultat på längre 
sikt(12 månader).  
Undersöka hur 
engagemang, 
beteendeförändringar 
samt biologiska och 
psykologiska effekter 
påverkas.   

Kvantitativ. 
Randomiserad kontrollerad 
studie.  
 
 

Antal: 
463  
 
Ålder: 25-
75 
 
Både män 
och 
kvinnor 

Interventionsgruppen (CASM och 
CASM+) hade förbättrade matvanor, 
förbättrat fettintag samt en förbättrad 
fysisk aktivitet (P<0,05).  
Blygsamma förbättringar på biologiska 
aspekterna men inga signifikanta 
skillnader. Alla psykosociala och 
livskvalitetsmått ökade men endast 
förändringen av diabetesrelaterad 
ångest var signifikant bättre (P<0,05). 
CASM+ visade inga signifikanta 
förbättringar jämfört med CASM.   
Effekten av förändringarna var 
starkare vid 4 månader än vid 12 
månader.  

Del 1 4/4 
Del 2 6/7* 

Jennings, C. 
Vandelanotte, 
C. 
Caperchione, C. 

Effectivness of a 
web-based 
physical activity 
intervention for 

Det primära syftet med 
denna studie var att 
utvärdera 
långtidseffekten av ett 

Kvantitativ. 
Randomiserad kontrollerad 
studie.  
  

Antal: 
397 
Efter 
bortfall: 

Båda grupperna visade förbättringar i 
alla fysiska mätfaktorer (P<0,01) 
(P<0,001). Interventionsgruppen 
ökade i fysisk aktivitet (P<0,05) och 

Del 1 4/4 
Del 2 6/7* 



 

Mummery, K.  
2014 
Kanada och 
Australien 

adults with type 
2 diabetes- a 
randomized 
controlled trial. 

12 veckors teoretisk 
och web baserat 
program, designat 
speciellt för individer 
med diabetes typ 2, för 
att öka fysisk aktivitet. 
Det sekundära syftet 
var att utvärdera 
deltagarnas 
tillfredställelse och 
användandet av en 
web baserad fysisk 
aktivitet intervention.  

174 
 
Ålder: 18+ 
 
Både män 
och 
kvinnor 

minskade i vardagssittande (P<0,05).  

Kim, C. 
Kang, D. 
2006 
Sydkorea 

Utility of a web-
based 
intervention for 
individuals with 
type 2 diabetes: 
the impact on 
physical activity 
levels and 
glycemic control 

Det primära syftet med 
denna studie var att 
utvärdera 
effektiviteten av två 
Transteoretical model 
(TTM) baserade 
interventionsprogram, 
ett webbaserat (WB) 
och ett tryckt 
material(PM).  

Kvantitativ. 
Randomiserad kontrollerad 
studie. Deltagarna 
randomiserades in i någon av 
de tre grupperna.   
 
  

Antal:73 
 
Ålder: 20+ 
 
Både män 
och 
kvinnor 

Mellan WB och UC (usual care) 
(P<0,01) var det signifikanta ökningar 
i fysisk aktivitet. Mellan WB och UC var 
minskningen i FBG signifikant 
(P<0,05).  
Mellan WB och UC (P<0,01) var 
minskningen i HbA1c signifikant.  

Del 1 4/4 
Del 2 6/7* 

Lorig, K., 
Ritter, P., 
Laurent, D., 
Plant, K., Green, 
M., Bird 
Jernigan, V., 
Case, S.  
2010 
USA 

Online diabetes 
self-
management 
program. 

De antog att personer 
med diabetes typ 2 
som ingick i ett 
internetbaserat 
program för egenvård 
vid diabetes(IDSMP), 
skulle ha bättre 
resultat gällande 
HbA1c, symptom, 
fysisk aktivitet, self- 
efficacy och 
patientaktivering, 
jämfört med en 
kontrollgrupp som fick 
vanlig vård.  

Kvantitativ. 
Randomiserad kontrollerad 
studie.  
Deltagarna delades upp i 
antingen interventionsgruppen 
eller kontrollgruppen.  
 

Antal: 
761  
 
Efter 
bortfall: 
645  
 
Ålder: 18+ 
 
Både män 
och 
kvinnor. 

Efter 6 månader hade 
interventionsgruppen signifikant lägre 
HbA1c (P<0,05), en högre 
aktiveringsgrad samt bättre self-
efficacy (P=0,021 respektive P<0,001) 
jämfört med kontrollgruppen. 
Indianerna och de Alaskafödda visade 
förbättringar i hälsorelaterad ångest 
samt aktivitetsbegränsningar 
(P=0,004 respektive (P=0,012) jämfört 
med de som fick vanlig vård. Efter 18 
månader var self-efficacy och 
aktiveringsgraden fortfarande bra 
(P=0,016) hos interventionsgruppen.  

Del 1 4/4 
Del 2 5/7** 



 

Or, C.  
Tao, D.  
2016 
Kina 

A 3-month 
randomized 
controlled pilot 
trial of a 
patient-
centered, 
computer-based 
self monitoring 
system of the 
care of type 2 
diabetes 
mellitus and 
hypertension.  

Utvärdera effekterna 
av en patientcentrerad 
databaserat system för 
egenvård hos personer 
med kronisk sjukdom.  

Kvantitativ.  
Randomiserad kontrollerad 
studie.  
 
 

Antal: 63 
Efter 
bortfall:  
61 
 
Ålder: 
18+ 
 
Både män 
och 
kvinnor 

Signifikant minskat systoliskt 
blodtrycket hos interventionsgruppen 
sågs efter 1 månad (P<0,001) och 3 
månader (P=0,043), medan inga 
signifikanta skillnader sågs hos 
kontrollgruppen. Signifikant 
minskning sågs också i det diastoliska 
blodtrycket hos interventionsgruppen 
efter 1 och 2 månader (P<0,001 
respektive P=0,0028). Inga 
minskningar i Hba1c hos någon av 
grupperna (P=0,407). Signifikant 
förbättring av diabeteskunskap sågs 
endast i interventionsgruppen efter 2 
månader (P<0,05).  

Del 1 4/4 
Del 2 6/7* 

Song, M., 
Choe, M-A., 
Soon Kim, K., 
Sun Yi, M., 
Lee, I., 
Kim, J., 
Lee, M., 
Min Cho, Y., 
Suk Shim, Y. 
2009 
Korea 

An evaluation of 
web-based 
education as an 
alternative to 
group lectures 
for diabetes 
self-
management.  

Syftet med denna 
studie var att utveckla 
ett webbaserat 
utbildningsprogram 
för nydiagnostiserade 
vuxna patienter med 
diabetes och tillämpa 
det till frivilliga 
deltagare, sedan 
jämföra kunskap, 
beteende och 
fysiologisk utfall med 
de som får 
grupputbildning. Syftet 
var också att bedöma 
den potentiella 
användbarheten av ett 
webbaserat program 
som ett alternativ 
metod för lärande för 
nydiagnostiserade 
patienter med 
diabetes.  

Kvantitativ. 
Kvasi-experimentell design.  
 
De som ville och kunde 
använda internet hamnade i 
interventionsgruppen.  
  

Antal: 
60 
Efter 
bortfall: 
31 
 
Ålder 
kontrollgr
upp: 
59,5±10,2 
 
Ålder 
interventi
onsgrupp: 
56,26±7,2 
 
Både män 
och 
kvinnor 

Diabeteskunskapen hos 
interventionsgruppen och i 
kontrollgruppen ökade signifikant 
(P=0,001 respektive P=0,010). 
Interventionsgruppens 
diabetesvårdsbeteende var signifikant 
bättre både efter 6 veckor (P=0,004) 
och efter 3 månader (P<0,001). 
Kontrollgruppens 
diabetesvårdsbeteende var också 
signifikant bättre efter 6 veckor 
(P=0,013) men däremot inte efter 3 
månader (P=0,735).  
Skillnaderna i fasteblodglukos var inte 
signifikanta för någon grupp vid något 
tillfälle. HbA1c var signifikant bättre 
efter 6 veckor (P=0,004) i 
interventionsgruppen men inte efter 3 
månader (P=0,317). Hos 
kontrollgruppen fanns det inga 
signifikanta förbättringar vid något av 
tillfällena.  

Del 1 4/4 
Del 2 6/7* 



 

Tang, P., 
Overhage, M., 
Solomon Chan, 
A., 
Brown, N., 
Aghighi, B., 
Entwistle, M., 
Lui Hui, S., 
Hyde, S., 
Klieman, L., 
Mitchell, C., 
Perkins, A., 
Qureshi, L., 
Waltimyer, T., 
Winters, L., 
Young, C. 
2012 
USA 

Online disease 
management of 
diabetes: 
Engaging and 
Motivating 
Patients Online 
With Enhanced 
Resources-
Diabetes(EMPO
WER-D), a 
randomized 
controlled trial 

Att utvärdera en 
online baserat 
sjukdomshanteringssy
stem för att stödja 
personer med 
okontrollerad diabetes 
typ 2.  

Kvantitativ.  
Randomiserad kontrollerad 
studie.  
 
  

Antal: 
415 
 
Ålder: 18+ 
 
Både män 
och 
kvinnor 

Interventionsgruppen hade bättre 
diabeteskontroll mätt genom att 
HbA1c var signifikant minskat 
(P<0,001) efter 6 månader men inte 
vid 12 månader (P=0,133). 
Interventionsgruppen hade signifikant 
bättre kontroll över deras LDL vid 12 
månader jämfört med kontrollgruppen 
(P=0,001). Det var inga skillnader 
mellan interventionsgruppen och 
kontrollgruppen gällande blodtryck 
och vikt. Det var ingen skillnad mellan 
grupperna i antal läkarbesök för 
diabetes eller vanliga besök (P=0,46 
respektive P=0,53). 
Interventionsgruppen hade lägre 
behandlingsångest jämfört med 
kontrollgruppen (P<0,001). Efter 12 
månader hade interventionsgruppen 
bättre kunskap om blodglukos 
testande (P=0,004) samt också en 
bättre förståelse för diabetes 
(P<0,001).  

Del 1 4/4 
Del 2 6/7* 

Zhou, P. 
Xu, L. 
Liu, X. 
Huang, J. 
Xu, W. 
Chen, W. 
2014 
Kina 

Web-based 
telemedicine for 
management of 
type 2 diabetes 
through glucose 
uploads: a 
randomized 
controlled trial.  

Att utvärdera 
genomförbarheten och 
effektiviteten av ett 
telemedicinsystem 
baserat på internet i 
uppföljningen av 
patienter med diabetes 
typ 2.  

Kvantitativ. 
Randomiserad kontrollerad 
studie. 
 
 

Antal: 
108 
 
Ålder: 18-
75 
 
Både män 
och 
kvinnor 

Signifikanta skillnader sågs i både 
interventionsgruppen respektive 
kontrollgruppen gällande systoliskt 
blodtryck (P=0,004 respektive 
P=0,033), diastoliskt blodtryck 
(P=0,005 respektive P=0,034), 
fasteplasmaglukos (FBG) (P<0,001 
respektive P=0,007), HbA1c (P<0,001 
respektive P=0,001) och triglycerider 
(P=0,001 respektive P=0,039). Vid 
jämförelse av grupperna hade 
interventionsgruppen signifikant 
bättre FBG (P<0,05) och HbA1c 
(P<0,01). Interventionsgruppen 
sänkte också signifikant risken för 

Del 1 4/4 
Del 2 5/7** 



 

hypoglykemi (P=0,044) jämfört med 
kontrollgruppen.  
Interventionsgruppen hade en 
signifikant bättring i att bibehålla 
HbA1c-värdet inom referensramen 
<63 mmol/mol (P<0,001) jämfört med 
kontrollgruppen 

Ünsal Avdal, E., 
Kizilci, S. 
Demirel, N. 
2011 
Turkiet 

The effects of 
web-based 
diabetes 
education on 
diabetes care 
results 

Denna studie syftade 
till att undersöka 
effekterna på HbA1c 
och antalet 
hälsoundersökningar 
vid tillhandhållandet 
av en web baserad 
diabetes utbildning för 
personer med diabetes 
typ 2.  

Kvantitativ. 
Randomiserad kontrollerad 
studie.  
 
  

Antal: 
122 
 
Ålder: 18+ 
 
Både män 
och 
kvinnor 

Antalet hälsoundersökningar ökade 
signifikant i interventionsgruppen 
efter 6 månader (P<0,05) men inte i 
kontrollgruppen. Efter 6 månader var 
HbA1c signifikant sänkt i 
interventionsgruppen (P=0,000) men 
inte i kontrollgruppen.  

Del 1 4/4 
Del 2 6/7* 

 
*Dessa artiklar saknar diskussion om kvalitetssäkringsbegrepp  
**Dessa artiklar saknar diskussion om kvalitetssäkringsbegrepp samt återkoppling till nyare forskning 
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