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ABSTRAKT 
 
Diabetes typ 2 är en snabbt ökande sjukdom som drabbar allt yngre personer. Detta innebär 
stort personligt lidande och höga vårdkostnader. Fysisk aktivitet har visat sig vara mycket 
effektivt för att bromsa sjukdomen och förbättra hälsan för diabetikern. Syftet med denna 
studie var att undersöka om personer med diabetes typ 2 har kännedom om att fysisk aktivitet 
har positiv effekt på deras sjukdom och om de använder sig av fysisk aktivitet som en del av 
sin egenvård. Studien har genomförts som en enkätstudie på 53 patienter med diabetes typ 2, 
inskrivna vid sex olika vårdcentraler. Inklusionskriterier: diabetes typ 2, ålder under 55 år. 
Studien visade att alla fått information om nyttan av fysisk aktivitet och att det främst var 
läkare och diabetessköterska som informerat om detta. Många var fysiskt aktiva i varierande 
grad, men få visste hur mat och medicin ska regleras vid fysisk aktivitet. Många saknade 
insatser/information från vårdgivare. 
 
Nyckelord: Diabetesinformation, Livsstilsförändring, Motion, Viktnedgång 
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Diabetes mellitus klassificeras i typ 1 och typ 2. Diabetes typ 1 är alltid insulinberoende och 

kallades tidigare för insulinberoende diabetes mellitus (IDDM). Diabetes typ 2 behöver ibland 

insulinbehandlas, men insulintillförseln är inte livsnödvändig. Därför kallades denna typ 

tidigare icke insulinberoende diabetes mellitus (NIDDM) eller åldersdiabetes eftersom främst 

äldre personer drabbades (1). Individer som insjuknar i diabetes typ 2 har vanligen både 

bristande insulinsekretion och nedsatt känslighet för insulin i perifera vävnader (2).  

 

Diabetes drabbar allt fler i västvärlden och det är främst typ 2 som ökar och går allt längre ner 

i åldrarna. Detta medför stort personligt lidande och innebär enorma sjukvårdskostnader för 

samhället (3). De totala direkta sjukvårdskostnaderna för diabetes var cirka 7 miljarder kronor 

1998, vilket var cirka 6 procent av Sveriges totala hälso- och sjukvårdskostnader (4).  I 

Sverige har 3-4 procent av befolkningen diabetes och risken att insjukna i diabetes någon 

gång under livet uppskattas till omkring 15 procent. Diabetes typ 2 utgör cirka 85-90 procent 

av all diabetes och kvinnor och män drabbas i samma omfattning. Trender i befolkningen 

tyder på att antalet personer med diabetes som har sjukvårdskontakt kommer att öka med 

närmare 10 procent fram till år 2010 (5). Clark & Hampson skriver att prevalensen av typ 2 

diabetes kommer att öka eftersom befolkningen blir äldre och äldre och riskfaktorer såsom 

fetma och inaktivitet ökar (6). 

 

Ärftlighet, ålder, övervikt (framför allt bukfetma), låg fysisk aktivitet, rökning och påvisad 

nedsatt glukostolerans är riskfaktorer för att utveckla typ 2 diabetes (5, 7). Nuförtiden tyder 

all forskning på att övervikt är ohälsosamt och bidrar till att skapa sjukdom (7, 8, 9, 10). 

Övervikt beräknas ofta med hjälp av BMI (Body Mass Index): vikten i kg dividierat med 

kvadraten av längden i meter. Gränsen för övervikt går vid 25 medan ett BMI-värde över 30 

beräknas som fetma (11) Forskning tyder också på att samband föreligger mellan diabetes typ 

2, högt blodtryck, nedsatt glukostolerans, nedsatt insulinkänslighet och höga blodfetter (7, 

12). Studier talar starkt för att ärftligheten spelar en viktig roll för utvecklingen av diabetes 

typ 2 (3, 7, 8). Sannolikt har diabetes typ 2 en polygen bakgrund med ett flertal gener 

involverade. Det är först när dessa diabetesrelaterade gener kombineras med påverkbara 

faktorer såsom övervikt och inaktivitet som sjukdomen bryter ut (3). 

 

Sena diabeteskomplikationer som kan uppstå är nefropati, retinopati, neuropati, hjärtsjukdom 

samt besvär från rörelseapparaten (5). Det är mycket viktigt att kunna försena eller förhindra 

sjukdomens debut eftersom många diabetesrelaterade följdsjukdomar beror på sjukdomens 
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längd och den metabola kontrollen (3). Hjärt- kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken vid 

diabetes mellitus. Hjärtinfarktprevalensen är två gånger högre för manliga och fyra gånger 

högre för kvinnliga diabetiker än för ickediabetiker (5). Eriksson och Lindgärde (7) visade i 

en studie att ett långsiktigt livsstilsinterventionsprogram som inkluderar kostrådgivning och 

fysisk aktivitet reducerar dödligheten hos personer med nedsatt glukostolerans som är i 

riskzonen för att utveckla diabetes och för tidig död på grund av hjärt/kärlsjukdom. Studien 

visade också att personer med diabetes och med nedsatt glukostolerans löpte tre respektive två 

gånger högre risk till för tidig död jämfört med glukostoleranta. Ischemisk hjärtsjukdom var 

den enskilt högsta dödsorsaken  

 

Nationella riktlinjer för diabetes utarbetades 1996. Dessa riktlinjer innehåller 

rekommendationer till adekvata och effektiva vårdinsatser och tyngdpunkten har lagts på 

förebyggande åtgärder för att förhindra utvecklingen av senkomplikationer. Riktlinjerna ska 

anpassas lokalt av sjukvårdshuvudmän genom lokala vårdprogram. Mellan vårdgivare och 

vårdtagare ska det upprättas individuella överenskommelser och detta syftar till att patienten 

själv skall vara delaktig i vård och behandling. Internationellt sett håller diabetesvården i 

Sverige en hög standard men genomförda inventeringar har visat på regionala skillnader i 

tillgänglighet och resultat (5). En undersökning av Svenska Diabetesförbundet visade att för 

närmare 80 procent av de tillfrågade hade inte någon individuell vårdöverenskommelse 

upprättats, vilket de menar är klart otillfredsställande. De anser att det både för den enskilde 

patientens möjligheter till egenkontroll och för att kunna hålla tillbaka de ökande 

vårdkostnaderna är det önskvärt att sjukvårdshuvudmännen ser till att individuella 

vårdöverenskommelser verkligen upprättas. Undersökningen visade också att en hög andel av 

patienterna inte är delaktiga i sin egen vård. De får inte alltid ta del av provsvar eller diskutera 

behandlingsmål, vilket är en förutsättning för en god egenvård. Förbundet såg också ett ökat 

utbildningsbehov och menar att ny forskning ställer krav på kontinuerlig undervisning (13).  

 

Diabetes typ 2 behandlas vanligen icke-farmakologiskt och då genom kostförändring, 

viktnedgång och ökad fysisk aktivitet (5, 7, 9, 10, 12). Flera studier tyder på att 

livsstilsförändring signifikant minskar risken att utveckla typ 2 diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdomar  (6, 7, 8, 9, 14, 15, 16). 

Ickefarmakologiska insatser har till och med visat sig vara effektivare än farmakologiska; 

Diabetesincidensen reducerades i en studie med 58 procent genom livsstilsintervention och 

med 31 procent med metformin jämfört med placebo. Intensiv livsstilsintervention är lika 
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effektiv för äldre som för yngre (9). Kombinationen kost och regelbunden fysisk träning är 

effektivare än enbart kostförändring när det gäller att gå ner i vikt och därmed förbättra den 

metabola kontrollen (3, 8). Det behövs bara en liten viktminskning för att effektivt reducera 

risken för att drabbas av diabetes typ 2. En viktminskning med 2 - 5,3 kg kan reducera risken 

med 30 procent (7, 8). 

 

Fysisk aktivitet ger förbättrad glukosmetabolism, ökad insulinkänslighet, lägre blodtryck, 

förbättrad lipidprofil (7, 8), viktminskning och ökad syreupptagningsförmåga (8, 10). Enligt 

Agardh kan regelbunden motion fungera som prevention av typ 2-diabetes genom att en 

förbättrad kondition kan normalisera glukossvaret hos personer med nedsatt glukostolerans. 

Hos personer med nydiagnostiserad diabetes kan regelbunden motion medföra att sjukdomen 

går i regress. Lågintensitetsträning under cirka 30-45 min har visat sig vara effektivare än 

högintensitetsträning (3). 

 

Egenvård är de aktiviteter som individen personligen initierar och utför för att upprätthålla liv, 

hälsa och välbefinnande. Målet för utbildning i egenvård är att ge patienten de kunskaper som 

krävs för att han eller hon ska kunna ha kontroll över sin diabetes i de allra flesta 

livssituationer. Medel för att åstadkomma detta är kontinuerlig utbildning och 

beteendeförändring. Välinformerade och aktiva patienter uppvisar bättre behandlingsresultat 

genom att de i större utsträckning följer råd om medicinering, kost, motion och tar ansvar för 

sin hälsa (5). Att bara rutinmässigt ge muntliga och/eller skriftliga råd verkar inte vara 

tillräckligt för att få en livsstilsförändring (7). Att börja med regelbunden fysisk aktivitet 

kräver mer tid och kraft än vad medicinintag eller kostförändringar gör och patienter upplever 

det ofta som en stor och svårgenomförbar förändring i deras livsstil (10).   

 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka om personer med diabetes typ 2 har kännedom om att 

fysisk aktivitet har positiv effekt på deras sjukdom och om de använder sig av fysisk aktivitet 

som en del av sin egenvård.  
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Frågeställningar 

• Har personer med diabetes typ 2 blivit informerade om fysisk aktivitet som en del av 

behandlingen vid diabetes och i så fall av vem? 

• Har informationen ökat möjligheterna till att använda fysisk aktivitet som del av 

egenvården? 

• I hur stor utsträckning använder de sig av fysisk aktivitet i sin egenvård?   

  

METOD 

 

Undersökningsgrupp 

Diabetespatienter inskrivna vid sex olika vårdcentraler i Boden och Piteå kommun.  

Exlusionskriterier: Diabetes typ 1 och patienter över 55 år. 

Vi har valt att göra en studie på personer med diabetes typ 2 på grund av att de faktorer som 

kännetecknar typ 2 diabetes kan åtgärdas med hjälp av fysisk aktivitet. Så är inte fallet med 

typ 1 diabetes. Vi valde också att sätta en övre åldersgräns för försökspersonerna eftersom 

äldre i större utsträckning är multisjuka, har senkomplikationer och generellt svårare att vara 

fysiskt aktiva. 

 

Mätmetod 

Undersökningen genomfördes i form av en enkätstudie med en egenhändigt utformad enkät, 

bestående av 15 frågor med öppna och slutna svarsalternativ (bilaga 2).  I enkäten ställdes 

frågor för att få fram bakgrundsdata, om patienterna blivit informerade om diabetes och fysisk 

aktivitet och av vem samt frågor för att belysa deras möjligheter till att använda fysisk 

aktivitet som egenvård.  

 

Procedur  

Enkäten testades med en pilotstudie som genomfördes på 10 personer under 55 år, med 

diabetes typ 2, inskrivna på en vårdcentral i Boden. Efter pilotstudien justerades vissa frågor. 

Därefter sändes enkäten tillsammans med följebrev (bilaga 1) samt frankerat svarskuvert ut 

till 90 personer via diabetessköterskor på sex vårdcentraler. Av olika anledningar delade inte 

diabetessköterskorna ut alla enkäter och därför skickades totalt 53 ut till patienter. 

Deltagandet var frivilligt och ingen möjlighet till identifiering fanns, vilket kunde utläsas av 

följebrevet.  
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Statistisk metod 

Enkätsvaren registrerades i Microsoft Excel 2000 och en deskriptiv sammanställning gjordes. 

Interna bortfall redovisas för varje fråga. Om den svarande lämnade en fråga tom, angav flera 

alternativ där endast ett skulle anges eller svaret var irrelevant räknades frågan som internt 

bortfall.  

 

RESULTAT 

Av 53 utskickade enkäter besvarades 36 (68%). 

 

Bakgrundsdata 

Informanterna har haft diabetes mellan 1 mån-25 år (m=7 år, internt bortfall 1).  

Sjutton av 36 hade också andra sjukdomar än diabetes. De vanligast angivna sjukdomarna var 

högt blodtryck (8) och reumatism (4). BMI varierade mellan 19-42 (m=29, internt bortfall 1). 

Fyra av informanterna hade senkomplikationer (internt bortfall 5). Tre av dessa har angett 

syn/ögonförändringar och en neuropati.  

 

Har personer med diabetes typ 2 blivit informerade om fysisk aktivitet som en del av 

behandlingen vid diabetes och i så fall av vem? 

  

Läkare och diabetessköterskor är de som tar det största ansvaret att informera patienterna om 

diabetes. Flera informanter angav att de fått information från flera olika källor (tabell 1). 

 

Tabell 1 Hur har informanterna fått information om diabetes (n=36, det totala antalet är fler, 

på grund av att många informanter fått information från flera källor) 

Informationskälla Antal 
Läkare 30 
Diabetessköterska 29 
Dietist  6 
Anhörig 4 
Kollegor 1 
Företagshälsovård 1 
Självstudier 1 
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Läkare och diabetessköterskor är de som i första hand informerat patienterna om fysisk 

aktivitet vid diabetes. Flera informanter angav att de fått information från flera olika källor 

(tabell 2). 

 

Tabell 2 Hur informanterna har blivit informerade om nyttan av fysisk aktivitet vid diabetes  

(n=36, det totala antalet är fler på grund av att många informanter fått information från flera 

källor) 

Informationskälla Antal 
Diabetessköterska 31 
Läkare 19 
Dietist 4 
Media 4 
Kollega 1 
Anhörig 1 
Egenstudier 1 
 

 
Fjorton informanter saknar insatser/information om sin diabetesegenvård. De som har 

motiverat sitt svar har angett anledningar som;  

 ”Saknar är inte rätt uttryck, men den är inkonsekvent.”  

 ”Ja, lite mer kring kost kontra motion”,  

 ”Vet ej vad ”experter” vet, svårt att fråga efter detta! Läser det mesta jag kan komma över men 

tror mig veta att det finns betydligt mer.”  

 ”Någon form av gruppgympa för diabetiker (kvinnor) skulle ha varit bra.”  

 

Har informationen ökat möjligheterna till att använda fysisk aktivitet som en del av 

egenvården? 

 

Sammanlagt 26 informanter medicinerade. Av dessa upplevde sig 16 ha kunskap om hur 

medicin ska regleras vid fysisk aktivitet medan 10 svarade nekande.  

 

Tjugotvå informanter upplevde sig ha kunskap om hur mat ska regleras vid fysisk aktivitet 

medan 13 inte hade den kunskapen (internt bortfall 1).  
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Fem har svarat ja och 30 nej på frågan om de känner obehag inför att utöva fysisk 

aktivitet/kroppsligt arbete (internt bortfall 1). De obehag som angetts är: känsla av svaghet,  

nackbesvär och ledvärk. 

 

Ett tillräckligt stöd från anhöriga anser 27 att de har, medan 8 inte är nöjda med stödet (internt 

bortfall 1). De nekande svaren har motiverats: 
 ”De vet så lite.” 

 ”Har inga vänner/familj” 

 ”Svårt att motivera andra att se fördelar med att ändra kosten.”  

 ”Andra tycker att det är besvärligt att bjuda mig på något.” 

 ”Det kan aldrig bli nog.” 

 

I hur stor utsträckning använder de sig av fysisk aktivitet som egenvård?  

 

Flertalet informanter är fysiskt aktiva mer än tre gånger i veckan. Endast 5 anger att de är 

fysiskt aktiva sporadiskt. Svaren på första delfrågan delas in i fyra kategorier (tabell 3).  De 

vanligast angivna aktiviteterna är promenader/stavgång (23), följt av simning/vattengympa 

(5), cykling (5), dagligt förvärvsarbete (4), hushållsarbete (4) och styrketräning (1). Övriga 

angivna aktiviteter är; dans, skidåkning, löpning, ridning, inlines och hockey. 

 

Tabell 3 informanternas fysiska aktivitetsfrekvens (n=29) 

Aktivitetsfrekvens Antal 

Ibland/sporadiskt 5 

1-2 ggr/v 4 

3-4 ggr/v 8 

>5 ggr/v 12 

 

 

Tretton informanter har angett att de är mer fysiskt aktiva nu än innan de fick diabetes, 16 lika 

mycket och 7 mindre. 

 

Av de som vill vara mer fysiskt aktiva (21) har tidsbrist angetts som det främsta hindret, följt 

av smärta och trötthet/motivationsbrist (tabell 4). 
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De som inte vill vara mer fysiskt aktiva än de är idag (14) har främst angett att de tycker att de 

redan tränar tillräckligt (internt bortfall 1) (tabell 5).  

  

Tabell 4 Hinder för att vara mer fysiskt aktiv hos de som önskar vara det (n=21, det totala 

antalet är fler på grund av att vissa informanter angett flera hinder)  

Motiv  Antal 
Tidsbrist  8 
Smärta  7 
Trötthet/motivationsbrist  5 
Ekonomi  2 
Arbete  1 
 

Tabell 5 Anledning till att inte vara mer fysiskt aktiv (n=14) 

Motiv Antal 
Tränar tillräckligt 9 
Trötthet/motivationsbrist 2 
Smärta 2 
Tid 1 
 

 
Övriga synpunkter  

Två försökspersoner har angett att de själva aktivt sökt information sedan de fått diagnosen 

diabetes. Någon form av gruppverksamhet för diabetiker föreslås. Flera har insett att den 

personliga insatsen och motivationen har stor betydelse för hälsotillståndet. 

Synpunkterna redovisas i sin helhet i bilaga 3.  
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DISKUSSION 

 

Diabetesinformation 

De vanligaste informationskällorna vad gällde både information om diabetessjukdomen och 

vikten av fysisk aktivitet var läkare och diabetessköterska. Få hade blivit informerade av 

dietist, vilket vi finner märkligt med tanke på att kostomläggning anses vara en så viktig del i 

egenbehandlingen. Eftersom informanterna i vår studie hade högt BMI-värde ser vi att 

behovet av dietistkontakt borde finnas. 

 

Sättet att informera patienterna och innehållet i informationen som ges av läkare eller 

diabetessköterska kan vara mycket varierande beroende på deras kunskaper, pedagogiska 

förmåga och andra faktorer. Patienternas förmåga att tillgodogöra sig informationen är också 

högst individuell. En vårdgivare har själv läst om sjukdomen och behandlingar, och kan 

därför ge litteraturhänvisningar och dylikt som en del av informationen till patienten. 

Vårdgivaren kan ge råd om var patienten själv kan söka information och läsa om sin sjukdom. 

Fjorton av 36 har svarat att de saknar insatser/information från vårdgivare, vilket vi anser vara 

en ganska hög siffra.  

 

Kunskapstillämpning 

Tretton av informanterna har angett att de inte vet hur mat ska regleras vid fysisk aktivitet och 

10 av 26 medicinerande har angett att de inte vet hur medicin ska regleras vid fysisk aktivitet. 

Dessa kunskaper är viktiga med tanke på att fysisk aktivitet påverkar blodsockret och kan 

regleras med hjälp av diet och mediciner. Tanken bakom frågan om eventuellt obehag vid 

fysisk aktivitet var att diabetiker kan drabbas av hypoglykemi vid långvarig ansträngning och 

därigenom kanske skrämmas av att anstränga sig alltför hårt vid fysisk aktivitet. Svaren i 

enkätundersökningen visade dock att ingen känner av några sådana obehag. Att ha 

uppbackning av sina anhöriga är viktigt för att orka motivera sig till egenvård. Studier har 

visat ett positivt samband mellan socialt stöd från familj och vänner och fysisk aktivitet hos 

vuxna (10). Flertalet av informanterna i denna studie ansåg att de har stöd från familj/vänner i 

sin egenvård. 

 

 

Fysisk aktivitet 
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Den vanligaste formen av fysisk aktivitet diabetikerna utövade var promenader/stavgång och 

12 av 29 var fysiskt aktiva mer än fem gånger i veckan. Vi har dock insett att denna fråga är 

felformulerad. Många informanter hade inte definierat intensitet och duration. Om frågorna 

hade formulerats på ett annat sätt, hade kanske svaren blivit mer specifika. En skattning av 

ansträngningsgrad hade givit ett intressantare svar, eftersom typen av aktivitet som utförs är 

mindre intressant. Hur människor definierar fysisk aktivitet och kroppsligt arbete är högst 

individuellt. Om man med fysisk aktivitet menar korta promenader kommer kanske 

träningsfrekvensen att bli hög, jämfört med den som endast anger hårdare träning med längre 

duration, så som löpning eller skidåkning. Detta kan ge ett missvisande intryck av att den 

senare tränar mindre. Informanterna kände till att studien genomfördes av sjukgymnast- 

studenter. Det kan ha påverkat deras svar på frågorna om fysisk aktivitet. Eftersom diabetes 

typ 2 ofta drabbar den som är överviktig och otränad kan frågan ”jämfört med innan du fick 

diabetes, rör du dig; mer/lika mycket/mindre” förväntas ge en hög svarsfrekvens på det första 

alternativet, eftersom de antagligen blivit informerade om hur viktigt fysisk aktivitet är. I 

stället har endast 13 svarat att de rör sig mer nu än innan diagnosen ställdes och 16 har svarat 

”lika mycket”. Av de 36 svarande skulle 21 vilja ägna sig mer åt fysisk aktivitet. De har 

framför allt angett tidsbrist som det största hindret följt av smärta och motivation/trötthet.  Att 

öka den fysiska aktivitetsnivån innebär stora krav på individen, speciellt om man aldrig utövat 

någon form av fysisk aktivitet tidigare. Vi tror att många patienter skulle behöva rådgivning 

när det gäller hur de ska få in fysisk aktivitet som en del av vardagen. 

 

Framtidsvisioner 

Det har framkommit av undersökningen att någon form av gruppverksamhet för kost- och 

träningsrådgivning vore önskvärt. I grupp kan diabetikerna också få stöd av varandra och öka 

sin motivation till egenvård. Sörman & Nilsson (12) jämförde en grupp som deltagit i motion 

och matlagningskurser med en kontrollgrupp. Deltagarnas egna synpunkter visade att 

studietiden givit tips på hur man med relativt enkla metoder kan ändra sitt invanda beteende, 

och att den praktiska interventionen uppfattats som positiv. Vi anser att det både för 

patienternas bästa och ur ekonomisk synvinkel borde finnas diabetesutbildning i grupp med 

kontinuerliga uppföljningar för alla nydiagnostiserade. En typ av ”kom-igång-grupp” liknande 

den hjärtsjuka patienter får. Vi ser att sjukgymnaster med sin kunskap om fysisk aktivitet 

skulle kunna vara en del av teamet vid denna utbildning tillsammans med t ex dietist och 

diabetessköterska. Med tanke på att kostnaderna för diabetesvården är så stora och 

underskotten inom landstingen är enorma borde de läkemedelskostnader samhället skulle 
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kunna spara på att diabetikerna uppnår en förbättrad livsstil vara av högsta intresse. Egenvård 

är avgörande för diabetikers hälsa och de kan med fysisk aktivitet förbättras betydligt och ofta 

klara sig helt utan mediciner. Vi tror att det kan vara mycket svårt att förändra sin livsstil. 

Invanda rutiner, mattraditioner och eventuellt också andra sjukdomar kan göra att 

förändringar blir väldigt svåra att genomföra. Därför tycker vi att det är viktigt att patienter 

får det stöd de behöver för att klara en livsstilsförändring. 

 

Metoddiskussion 

Insamlade bakgrundsdata har inte behandlats eller använts i denna uppsats. Validitet och 

reliabilitet är inte testat på enkäten. 

Nittio enkäter sändes till diabetessköterskorna varav 53 delades ut till patienter. Totalt 36 av 

de enkäter som skickades ut besvarades (68 %). Det kan förmodligen finnas många olika 

förklaringar till det höga bortfallet. Diabetessköterskans inställning till undersökningen och 

hur hon har hanterat distribueringen är en faktor. En annan är diabetikernas inställning till att 

svara på enkäten. Att många valt att inte svara på enkäten kan tyda på att de är tillfreds med 

diabetesvården eller att påminnelser om denna väcker obehag med tanke på att enkäten 

handlar om fysisk aktivitet, vilket många har ett motstånd till. 

Eftersom studiepopulationen var så liten kan inga generella slutsatser dras av resultatet. 

Denna studie kunde fungera som en pilotstudie för en större eller kompletterande studie.  

Det vore intressant att göra en jämförande studie för att ta reda på hur vårdgivarna informerar 

patienterna om egenvård. 
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Vi önskar rikta ett varmt tack till… 
 
…alla informanter som svarat på vår enkät, och på det sättet gjort denna studie möjlig. 

…diabetessköterskor som förmedlat våra enkäter. 

…Berit Ekblom, vår handledare, samt examinator Lilly Ekenberg för konstruktiv kritik och 

goda råd under arbetets gång. 

…Johan Olsson, doktorand vid institutionen för arbetsvetenskap, Luleå som också gett oss    

tips och råd.  
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Bilaga 1 
 
Följebrev till medverkande i studien 
 
 
Hej! 
Vi är två sjukgymnaststudenter vid Institutionen för Hälsovetenskap i Boden. Denna 
enkätstudie utgör grunden för vårt examensarbete på c-nivå i ämnet sjukgymnastik. Vi vill 
med den undersöka vilka erfarenheter personer med diabetes typ 2 har när det gäller 
diabetesinformation och egenvård, ffa fysisk aktivitet, som en del i behandlingen. Vi vill se 
om det behövs mer insatser från sjukgymnaster och andra vårdgivare för att förbättra 
diabetikervården.  
Din medverkan är helt frivillig, men för att vi ska kunna använda dina svar ber vi dig svara på 
alla frågor. 
Enkäten kommer att behandlas helt konfidentiellt.  
 
Studien beräknas vara färdigställd januari 2004. Studien kommer finnas tillgänglig våren 
2004 på institutionens hemsida www.hv.luth.se under länken examensarbete. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Kristina Forssell   Linda Ohlsson 
E-post: krifor-1@student.luth.se E-post: linohl-7@student.luth.se 
Tel: 070-682 64 67      Tel: 0911-24 13 88 
 
Handledare: Universitetsadjunkt Berit Ekblom 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå Tekniska Universitet
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      Bilaga 2 
Frågeformulär 
 
1. Hur länge har du haft diabetes?________________________________________ 
 
2. Har du någon annan sjukdom?  Ja  □            Nej □     
 
Om ja, ange vilken/vilka_________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Har du fått komplikationer (tex nedsatt syn-, nerv-, muskel-, ledfunktion) pga         
din diabetes?     Ja □               Nej □            
 
Om ja, ange vilken/vilka_________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
4. Ange din vikt_____ kg 
 
5. Ange din längd ______cm 
 
6. Vem/vilka har informerat dig om diabetes? (tex. läkare, sköterska, sjukgymnast, 
anhörig etc.) 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
7. Har du blivit informerad om nyttan av fysisk aktivitet vid diabetes och isåfall  
av vem?  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
8. Om du medicinerar, upplever du dig ha kunskap om hur medicin ska regleras vid 
fysisk aktivitet? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
9. Upplever du dig ha kunskap om hur mat ska regleras vid fysisk aktivitet? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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      Bilaga 2 
10. Saknar du insatser/information vad gäller din diabetesegenvård? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
11. Hur ofta ägnar du dig åt fysisk aktivitet/kroppsligt arbete,  och vilken typ av 
aktivitet? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                             
12. Jämfört med innan du fick diabetes, rör du dig:  
 
Mer □    Lika mycket  □    Mindre □  
 
13. Skulle du vilja ägna dig mer åt fysisk aktivitet/kroppsligt arbete? 
 
Ja □  (vad hindrar dig?)_________________________________________________ 
 
Nej □ (varför inte?)____________________________________________________ 
 
14. Känner du obehag inför att utöva fysisk aktivitet/kroppsligt arbete? 
 
Ja □       Nej □ 
Om ja, ange varför?____________________________________________________ 
 
15. Upplever du att du får tillräckligt stöd av familj/vänner i din diabetesvård? 
 
Ja □            Nej □ 
Ev kommentarer:______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Övriga synpunkter: ___________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Ett stort tack för att ni tagit er tid att fylla i formuläret! 
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Bilaga 3 
KOMMENTARER 
 
”Om man motionerar & äter rätt mat mår jag bra” 
 
”Pga nackskada (diskbråck) har jag varit väldigt passiv detta år. Normal vikt 70 kg (nu 88). 
Är dock på väg ner i vikt nu (maxvikt 94 kg)” 
 
”Jag insåg själv på grund av min sjukvårdsbakgrund att det var viktigt att ändra livsföring. 
Sökte därför snabbt information från internet, osv. Sedan handlar det om att själv välja väg!” 
 
”Jag har sökt böcker, recept, mm på biblioteket men där finns inte mycket att hämta. 
Matvaruaffärerna är väldigt dåliga på att ta hem sockerfria varor, light, etc. ”I alla fall i Piteå 
och Luleå” 
  
”I början när jag fick min diabetes fick jag komma till ett rehabcenter där det fanns särskilda 
grupper för t ex diabetes. Det tyckte jag var bra då kan man lära sig av andra diabetikers 
erfarenheter också.” 
 
”Rygg och ledbesvär har jag haft sedan 80-talet långt innan jag fick diabetes. Men det här 
med fötterna har tillkommit den senaste tiden.” 
  
”Jag har dålig självdiciplin. Skulle gärna vara med i en grupp med träffar då och då under 
året, som stöd för det här med mat och motion eller en viktminskningsgrupp.” 
 
”Läkare bryr sig bara om mätbara resultat, ej om helheten i människan. Att min värk i 
kroppen påverkar min diabetes bryr sig ingen om, åtminstone ingen läkare. Att prova alt 
behandlingsformer t ex akupunktur mot diabetes önskar jag.” 
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