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Abstrakt 

I Sverige beräknas ca 400 000 människor ha diabetes, 90 % har 

diabetes typ 2. Bidragande orsaker till att utveckla sjukdomen är 

ärftlighet samt ohälsosam livsstil. Sjukdomen förknippas med 

övervikt, ohälsosamma kostvanor och inaktivitet. Syftet med denna 

systematiska litteraturöversikt var att sammanställa kunskap som finns 

över åtgärder för viktreduktion hos vuxna personer med diabetes typ 

2. Tre kategorier identifierades: att ge kostråd; att ge råd om fysisk 

aktivitet; att utbilda till egenkontroll. I resultatet framkom att åtgärder 

för viktreduktion ska innefatta: att minskat energiintag är viktigare än 

fördelningen av de energigivande näringsämnena, att frekvent och 

regelbunden fysisk aktivitet rekommenderas på moderat nivå, 150-175 

min/vecka.  Sjuksköterskan ska utbilda patienten i sjukdom, 

behandling och egenkontroller samt motivera mot patientens mål och 

ge regelbunden feedback. Studien är viktig för att patienter med 

övervikt ska få rätt kunskap, hjälp att gå ned i vikt, få en 

hälsosammare livsstil och minska risken för eventuella framtida 

komplikationer. 

Nyckelord: Diabetes typ 2, viktreduktion, övervikt, systematisk 

litteraturöversikt. 
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Enligt världshälsoorganisationen (WHO) orsakar människors ohälsosamma livsstil, dåliga 

kosthållning, brist på motion, tobaksbruk och överkonsumtion av alkohol, 80 procent av all 

hjärt- kärlsjukdom och 90 procent av all diabetes typ 2 i världen (WHO, 2003). Det innebär 

att en livsstilsförändring kan förbättra hälsan och minska risken för sjukdom (WHO, 2011).  

Förekomsten av diabetes i världen uppskattades till 2,8 procent år 2000 och beräknas till 4,4 

procent år 2030. Det totala antalet personer med diabetes beräknas öka från 171 miljoner år 

2000 till 366 miljoner år 2030. Den viktigaste demografiska förändringen till ökad diabetes 

prevalens i världen beror på befolkningstillväxt, ökning av andelen personer över 65 år, 

urbaniseringen och den ökande förekomsten av fetma och fysisk inaktivitet (Wild, Roglic, 

Green, Sicree & King, 2004). I Sverige har mellan 350 000 - 400 000 människor diabetes. Av 

dessa har de allra flesta, nio av tio, diabetes typ 2 (WHO, 2011). 

 

Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som har olika orsaker. Gemensamt för alla 

former av diabetes är att den som får sjukdomen har för mycket socker i blodet. Diabetes är 

en kronisk sjukdom som uppstår antingen när bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med 

insulin eller när kroppen inte effektivt kan använda det insulin som bildas. Insulin är ett 

hormon som reglerar blodsockret. Diabetes typ 1 (tidigare kallad insulinberoende eller 

barn/ungdoms diabetes) kännetecknas av bristande insulinproduktion och kräver daglig 

administrering av insulin. Orsakerna till diabetes typ 1 är inte kända och kan inte förebyggas 

med nuvarande kunskap. Andra typer av diabetes är graviditetsdiabetes eller diabetes 

förvärvat av sjukdomar som t ex pankreatit, cystisk fibros och virus. Impaired fasting glucose 

(IFG) - förhöjt fasteblodsocker och Impaired glucose tolerance (IGT) - nedsatt 

glukostolerans, är förstadium till diabetes typ 2 (WHO, 2011).  

Diabetes typ 2 (tidigare kallad icke insulinberoende eller åldersdiabetes) orsakas av att 

kroppen ineffektivt använder insulin (WHO, 2011). Klassiska symtom är trötthet, apati, 

huvudvärk, törst och rikliga urinmängder (Butler et al., 2003). Diabetes typ 2 är en 

livsstilssjukdom och den exakta orsaken till hur sjukdomen uppstår är inte känd. Sjukdomen 

är ofta ärftlig, men de levnadsvanor man har påverkar risken att få den. Sjukdomen 

förknippas med övervikt, ohälsosamma kostvanor och fysisk inaktivitet (WHO, 2011). 

Många personer som har diabetes typ 2 är överviktiga och bukfetma är en av orsakerna till att 

kroppscellerna förlorar sin känslighet för insulin (SBU, 2009a). 

Att inte alla överviktiga drabbas av diabetes typ 2 beror på ärftlighet, men även kroppens 

fettfördelning har betydelse för utvecklandet av sjukdomen. Bukfetma ökar risken att få 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22King%20H%22%5BAuthor%5D
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sjukdomen, medan fett kring höfter inte är lika farligt (Wu & While, 2006). Det finns olika 

sätt att klassificera om en person är överviktig. Ett sätt är bodymass index (BMI), vikt(kg) / 

längd x 2(m), som mäter personens kroppsmassa, utan hänsyn till kroppsbyggnaden, t ex 

muskelmängd. Whitmore (2010) definierar BMI (kg/m2) som normalt i intervallet 18,5-24,9, 

övervikt i intervallet 25-29,9 och fetma om BMI är över 30.  

Ett annat sätt, är att mäta midjemåttet, normalt mått anses vara <100 cm för män och <88 cm 

för kvinnor.  Ytterligare ett sätt, är att mäta midje/höftmått. En kvot på <1.0 för män och <0.8 

för kvinnor anses vara optimalt (Wu & While, 2006). 

Personer med övervikt som inte har diabetes typ 2 förmår kompensera den nedsatta 

känsligheten i cellerna genom att producera fem-tio gånger mer insulin än normalt, vilket gör 

att blodsockret hålls på normal nivå. De som har diabetesanlag klarar inte detta, relativ 

insulinbrist blir följden och blodsockret stiger. Hyperglykemi - förhöjt blodsocker är en vanlig 

effekt av okontrollerad diabetes som med tiden kan leda till allvarliga komplikationer på 

kroppens organ, särskilt nerver och blodkärl (SBU, 2009a). 

En viktnedgång på 5-10% har positiv effekt på blodfetter, blodsockervärden, blodtryck, samt 

en god effekt på hälsan (Whitmore, 2010). Det är belagt att viktreduktion sker långsammare 

och inte blir lika framgångsrik hos personer med diabetes typ 2 som har övervikt/fetma, 

jämfört med personer som inte har diabetes typ 2. Till detta bidrar att många 

diabetesläkemedel ger viktökning. Eftersom viktreduktion är en effektiv behandling av högt 

blodsocker är detta svårbehandlade dilemma en av de stora utmaningarna i diabetesvården 

(Socialstyrelsen, 2010). Enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården (2010), 

har flera studier visat att risken att utveckla diabetes typ 2 kan minskas med 50 procent genom 

kostreglering och fysisk aktivitet som leder till viktminskning (Socialstyrelsen, 2010). 

Att leva med en kronisk sjukdom kan innebära att man kastas mellan känslor av hopp, tvivel, 

förlust av egenkontroll och maktlöshet. Detta kan leda till ångest, osäkerhet och frustration, 

vilket medför svårigheter att acceptera sjukdomen (Delmar et al., 2006). För anhöriga kan det 

vara bra att sätta sig in i vad det innebär att leva med diabetes typ 2. Det är ett enormt stöd 

och en trygghet för personen med diabetes att ha en partner att dela tankar, känslor och 

problem med – men ansvaret är inte partnerns. Det är lätt att som partner ta ett för stort 

ansvar och bli kontrollerande (Trief et al., 2001) vilket kan leda till att personen upplever 

stödet ovälkommet, påträngande och tjatigt (Kokanovic & Manderson, 2006). Huvudansvaret 
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för sjukdomen, dess behandling och att göra de rätta valen ligger hos den vuxna personen 

med diabetes (Trief et al., 2001).   

Alla människor har olika behov, förutsättningar och familjeförhållanden, det gäller även 

personer med diabetes. Det finns inte en omvårdnadsåtgärd som passar alla, därmed måste 

omvårdnadsåtgärderna individanpassas. Stöd från familj och nära vänner är viktigt, det ökar 

personens förmåga att hantera och anpassa sig till konsekvenserna av att leva med en kronisk 

sjukdom (Trief et al., 2001). För att kunna ge god omvårdnad till personer med diabetes typ 2, 

ska sjuksköterskan ha kunskap om sambandet mellan diabetes typ 2 och övervikt samt ha 

kännedom om vilka åtgärder för viktreduktion som finns. Patienter med diabetes typ 2 ska 

erbjudas möjlighet att vara delaktig i vården för att kunna fatta välgrundade egenvårds beslut 

och sätta sina egna mål. Omvårdnaden tillsammans med den medicinska behandlingen är en 

förutsättning för att patienten ska uppnå optimalt välbefinnande fysiskt, psykiskt och socialt 

(Socialstyrelsen, 2012). I studien Hörnsten och Graneheim (2011) framkommer att patientens 

behov i diabetesomvårdnaden är att sjuksköterskan ger information om sjukdomen, 

behandling och komplikationer. Patienten upplever även ett behov av att sjuksköterskan visar 

dem möjligheter, framkallar hopp och tröstar när de misslyckas. 

Med denna studie var syftet att genom en systematisk litteraturöversikt kartlägga den samlade 

kunskap som finns över åtgärder för viktreduktion hos vuxna med diabetes typ 2. 

 

Metod 

En systematisk litteraturöversikt genomfördes, då syftet var att sammanställa kunskap för att 

kartlägga vilka åtgärder som finns för viktreduktion hos vuxna med diabetes typ 2. Syftet 

med en systematisk litteraturöversikt är enligt Holopainen, Hakulinen-Viitanen och 

Tossavainen (2008) att summera aktuell forskningskunskap, det vill säga att samla in och 

kvalitetsgranska forskningsresultat inom ett specifikt område. Whittemore och Knafl (2005) 

beskriver att metoden utförs i fem steg: problemformulering utifrån syftet, litteratursökning, 

bedömning av de inkluderade studierna, dataanalys och presentation av resultatet. Alla fem 

stegen har utförts i denna studie. 

 



6 
 

Litteratursökning och urval 

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna Cinahl, PubMed och Cochrane då de är 

inriktade på vårdvetenskap och medicinsk forskning. Sökorden som användes var: diabetes 

type 2, overweight, obesity, weightloss, weight reduction, lifestyle changes, education, self 

care, self management, nursing och nurs*. För att få fram dessa engelska sökord användes 

Swedish MeSH. Sökorden användes i olika kombinationer för att passa syftet med studien. 

För att begränsa antalet träffar och få en hanterbar mängd artiklar användes booelska 

sökoperatorn AND. Totalt gjordes tre sökningar vid olika tillfällen. De tre sökningarna samt 

de olika kombinationerna av sökorden, antalet träffar och antalet utvalda artiklar redovisas i 

tabell 1. Inklusionskriterierna i sökningarna var män och kvinnor, 19 år och äldre med 

diagnostiserad diabetes typ 2, publicerade 2007 och senare, skrivna på engelska, peer-

reviewed.  Exklusionskriterna: om läkemedel eller operation gastric bypass användes för 

viktreduktion. 

Ett första urval av de vetenskapliga artiklarna gjordes genom att läsa titlarna och sedan 

abstrakten.  Litteratursökningen resulterade i 17 vetenskapliga artiklar, samt tre artiklar som 

tillkom vid läsning av de ingående artiklarnas referenser. I samband med sökningen framkom 

relaterade artiklar, varav en valdes in i studien.  

Tabell 1. Resultat av litteratursökning                  

Limit i alla sökningar: peer- reviewed, >18 år, english, publicerade 2007-2012 

Sök nr *) 

 

Söktermer 

 

Antalträffar 

 

Valda artiklar 

Cinahl  2012-02-28  

 

    

1 AB Diabetes type 2 8976  

2 AB Overweight 5521  

3 AB Obesity 11956  

4 AB Weight loss 5129  

5 AB Weightreduction 952  

6 AB Lifesryle changes 118  

7 AB 1 AND 2 AND 4 28 5 

 AB 1 AND 2 AND 5 6  

 AB 1 AND 2 AND 4 AND 6 2  

 AB 1 AND 2 AND 5 AND 6 -  

 AB 1 AND 2 AND 4AND 7 -  

 AB 1 AND 3 AND 4 19  

 AB 1 AND 3 AND 4 AND 6 -  

 AB 1 AND 3 AND 5 2  

 AB 1 AND 3 AND 5 AND 6 -  

 AB 1 AND 4 24  

 AB 1 AND 5 31 1 

 AB 1 AND 3 AND 5 AND 7 -  

AB = Abstrakt*)MSH 

 

  Genom referens 

 
 

 

2 



7 
 

Sök nr *) 
 

Söktermer 
 

Antalträffar 
 

Valda artiklar 

PubMed  2012-02-28     

1 FT  Diabetes type 2 73489  

2 FT  Owerweight 83208  

3 FT  Obesity 128733  

4 FT Weight loss 126305  

5 FT Weightreduction 158870  

6 FT Lifestyle changes 12205  

7 FT Nursing 26435  

 FT 1 AND 2 109  

 FT 1 AND 2 AND 4 21  

 FT 1 AND 2 AND 5 24  

 FT 1 AND 2 AND 4 AND 6 30  

 FT 1 AND 2 AND 5 AND 6 30  

 FT 1 AND 2 AND 4 AND 7 -  

 FT 1 AND 2 AND 5 AND 7 -  

 FT 1 AND 3 137  

 FT 1 AND 3 AND 4 23  

 FT 1 AND 3 AND 4 AND 6 3  

 FT 1 AND 3 AND 5 26  

 FT 1 AND 3 AND 5 AND 6 29  

 FT 1 AND 3 AND 4 AND 7 -  

 FT 1 AND 3 AND 5 AND 7 -  

 FT 1 AND 4 40  

 FT 1 AND 5 50  

 

 

    genom relaterad 1 

Cinahl  2012-03-09 

 

    

1 FT Diabetes type 2 21560  

8 FT Self management 4782  

9 FT Self care 20476  

10 FT Education 314090  

4 FT Weight loss 11399  

 FT 1 AND 8 AND 4 7  

 FT 1 AND 9 AND 4 7  

 FT 1 AND 10 AND 4 9 1 

 

PubMed 2012- 03-09

  

    

1 FT Diabetes type 2 73730  

8 FT Self management 109170  

9 FT Self care 95263  

10 FT Education 826040  

4 FT Weight loss 83385  

 FT 1 AND 8 AND 4 35 2 

 FT 1 AND 9 AND 4 30  

 FT 1 AND 10 AND 4 86 1 

     

Cinahl20120413 

 

    

1 FT Diabetes type 2   

4 FT Weight loss   

5 FT Weight reduction   

11 FT Nurs*   

 FT 1 AND 4 AND 11 24 3 

 FT 1 AND 5 AND 11 -  

     

PubMed20120413 

 

    

1 FT Diabetes type 2   

4 FT Weight loss   

5 FT Weight reduction    

11 FT Nurs*   

 FT 1 AND 4 AND 11 15 1 

  FT 1 AND 5 AND 11 21  
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Sök nr *) 
 

Söktermer 
 

Antalträffar 
 

Valda artiklar 

     

Cochrane 20120413 

 

    

1 FT Diabetes type 2 7227  

4 FT Weight loss 1  

11 FT Nurs* 2594  

 FT 1 AND 4 AND 11 12 3 

   Genom referens 1 

FT=fritext;  *) MSH   

 

Kvalitetsgranskning 

De 21 inkluderade artiklarna har kvalitetsgranskats med hjälp av Willman, Stoltz och 

Bahtesvanis (2006, s152-157) protokoll för bedömning av kvantitativa studier samt protokoll 

för kvalitetsbedömning av systematiska översikter. Enligt Willman et al. (2006, s 83) får 

kvalitetsgranskningen en större tyngd om den genomförs av två oberoende granskare. Därför 

granskades studierna var för sig av båda författarna och sedan jämfördes resultatet, som 

visade sig vara samstämmigt. Kvaliteten graderades genom att varje ja svar gav ett poäng och 

varje nej/framkommer inte svar gav noll poäng. För varje studie lades ja svaren ihop till en 

totalpoäng som omvandlades till en procentsats. Studierna delades sedan in i låg (60-69%), 

medel (70-79%) eller hög (80-100%) kvalitet. Artiklarna presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Översikt över studier som ingår i analysen (n=21) 

Författare 

Land/år 

Typ av 

Studie 

Delta- 

gare 

Metod Huvudfynd Kvalitet 

Andrews et al. 

UK, 2011 

Kvantitativ 

 

593st RCT. 

Statistisk 

analys 

 

Motiverande samtal mot individuell målsättning, 

kostråd- mindre portionsstorlek och 

regelbundenhet samt individuellt stöd ger 

viktnedgång. 

Hög 

Brehm B, et al. 

2009. USA 

 

Kvantitativ 

 

124st RCT. 

Statistisk 

analys 

 

Att minska portionsstorleken, äta regelbundet och 

att ha regelbundna uppföljningar (vägning, 

gruppstöd,) ger större viktnedgång. 

 

Medel 

 

 

Christian, J et 

al. 2008. USA 

 

Kvantitativ 

 

310st RCT. 

Statistisk 

analys 

Ett kort samtal mellan patient och vårdgivare för 

att motivera patienten att bli mer fysiskt aktiv, 

sätta mål för livsstilsförändring och ta ansvar 
leder till viktminskning. 

Hög 

 

 

Colberg, S 2008. 

USA 

Översikt 12 

studier 

 Sjukvårdspersonal ska stödja och motivera 

patienter att dagligen vara fysiskt aktiva för att 

bibehålla viktnedgången. 

Medel 

Colberg, S et al. 

2010. USA  

                

Review   Det krävs 60 min daglig fysisk aktivitet för 

viktnedgång, om man inte gör andra 

livsstilsförändringar. 

Medel 

 

 

Davies, MJ et al. 

2008. UK    

Kvantitativ 

 

824st RCT. 

Statistisk 

analys 

Grupputbildning med fokus på livsstilsförändring 

med rimliga målsättningar uppmuntrar patienten 

att ta eget ansvar mot målet och ger viktnedgång. 

 

Medel 

Davis, N et.al 

2009. USA        

 

Kvantitativ 

 

105st RCT. 

Statistisk 

analys 

Minskad portionsstorleken är en nyckelfaktor för 

viktnedgång oavsett diet. 

Medel 
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Författare 

Land/år 

Typ av 

Studie 

Delta- 

gare 

Metod Huvudfynd Kvalitet 

Evangelista, S et 

al. 2009 USA 

Feasibility 

study 

(förstudie) 

14 st RCT. 

Statistisk 

analys 

Att minska kaloriintaget, göra egenkontroller, 

vara fysiskt aktiv samt få gruppstöd leder till 

viktnedgång. Hög protein kost förstärker 

viktnedgången ytterligare. 

 

Medel 

Foster, G  et al. 

2009. USA 

 

Kvantitativ 

 

69st RCT. 

Statistisk 

analys 

Regelbundna och strukturerade måltider, minskad 

portionsstorlek samt regelbunden support ger 

viktnedgång.  

 

Medel 

 

 

Franciosi, M 

et.al 2011. Italy 

Kvantitativ 

 

62 st RCT. 

Statistisk 

analys 

Egenkontroller och utbildning om sjukdomen, 

livsstilsförändringar och stöd från sjukvården ger 

viktnedgång. 

Hög 

Kline, G & 

Pedersen S 2009 

Canada 

Denmark 

Research- 

letter 

38 st RCT. 

Regres-

sions 

analys 

Överviktiga typ 2 diabetiker underskattar kraftigt 

vikten av kalorirestriktion för viktnedgång. 

Låg 

 

Look AHEAD, 

research group, 

2007.USA  

       

Kvantitativ 

 

5145st RCT. 

Statistisk 

analys 

Intensiv livsstilsintervention (innefattande grupp 

& individ träffar, minskad portionsstorlek och 

ökad fysisk aktivitet) ger viktminskning. 

Hög 

Look AHEAD, 

research group, 

2010.USA  

       

Kvantitativ 

 

5145st RCT. 

Statistisk 

analys 

Vid 4 års uppföljning visas att intensiv 

livsstilsintervention, (innefattande grupp & 

individ träffar, minskad portionsstorlek och ökad 

fysisk aktivitet) ger en bestående viktminskning 

och förbättrad kondition. 

Hög 

 

 

Luley, C et al.  

2010. Germany 

Kvantitativ  

 

70st RCT. 

Statistisk 

analys 

ABC programmet (minskad portionsstorlek, 

fysisk aktivitet och öka individens motivation) 

tillsammans med datasupport stärker patient-

vårdar relationen och sänker effektivt 

kroppsvikten. 

Hög 

Miller, C, et al. 

2008. USA 

Kvantitativ 

 

103st Kvaci-

experi-

mentell. 

Statistisk 

analys 

Egenkontroll kan hjälpa individer att minska 

kaloriintaget, identifiera orsaker till att man äter 

för mycket samt praktiskt ge ”portions kontroll” 

vilket tillsammans ger viktminskning.  

 

Hög 

 

 

Nair M. 2007.  

UK 

Litteratur- 

översikt 

 Litteratur 

sökning i 

databaser 

samt,  

statliga 

källor 

Sjuksköterskor har en nyckelroll i behandling av 

patienter med diabetes typ 2 genom att hjälpa 

patienten till hälsosammare levnadsvanor, bra 

matvanor och daglig fysisk aktivitet. 

Omvårdnaden ska individanpassas och ske i 

samråd med patienten. 

Medel 

Pedersen, S et al. 

2007 Denmark 

 

Kvantitativ 130 st RCT. 

Statistisk 

analys 

Att använda en portionskontrollerad tallrik leder 

till att kaloriintaget minskas och ger därmed 

viktnedgång. 

 

Hög 

Raynor, H et al. 

2008. USA  

                        

Kvantitativ 

 

5145st Tvärsnitt 

Studie. 

Statisk 

analys 

Regelbunden vägning och daglig frukost 

tillsammans med färre intag snabbmat ger 

viktminskning. 

Medel 

 

 

Smith West, D et 

al. 2007. USA        

 

Kvantitativ 

 
217st RCT. 

Statistisk 

analys 

Stöd genom motiverande samtal och minskad 

portionsstorlek, ökad fysisk aktivitet, egen 

kontroller med fokus på målsättning och 

problemlösning ger viktminskning. 

 

Medel 

 

 

Thomas P. 2008. 

 UK 

Littertur-

översikt 

 Litteratur 

sökning i 

databaser 

samt,  

statliga 

källor 

Energiintaget måste minskas för att få 

viktnedgång. För viktreduktion behöver man stöd 

av sjukvårdspersonal och familj. 

Omvårdnadsåtgärderna ska individanpassas och 

bestå av en realistisk målsättning. 

 

Medel 

Wycherley, T et 

al. 2010. 

Australia 

Kvantitativ 

 

83st RCT. 

Statistisk 

analys 

Minskad portionsstorlek tillsammans med fysisk 

aktivitet ger större viktnedgång än enbart 

minskade portioner. 

Medel 
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Dataanalys 

Analysmetoden som använts för studien karakteriseras av att systematiskt och stegvis 

klassificera data. Det innebär att organisera och samordna större mängder material till mindre 

hanterbara delar, för att upptäcka synliga mönster och kategorier i texten (jmf Holopainen, 

Hakulinen-Viitanen & Tossavainen, 2008). 

Artiklarna lästes igenom noggrant av båda författarna ett flertal gånger, för att få en 

helhetsbild och en uppfattning om materialet. Författarna gick sedan igenom artiklarna 

gemensamt för att få en gemensam förståelse av innehållet. Artiklarna numrerades och 

textenheter i artiklarna som svarade mot studiens syfte markerades och färgkodades med olika 

färger. Därefter översattes och kondenserades textenheterna, vilket innebär att texterna 

kortades ner, utan att själva innehållet i texterna ändrades. Kondenserade textenheter med 

likartat innehåll fördes samman i kategorier. Detta utfördes i flera steg för att säkerställa att 

innehållet i varje kategori beskrev samma åtgärd, slutligen identifierades tre kategorier. Under 

analysen kontrollerades de kondenserade textenheterna mot originalkällan ett flertal gånger 

för att undvika tolkningsfel (jmf Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Tossavainen, 2008). 

 

Resultat 

Analysen av de 21 vetenskapliga artiklar som ingick i studien resulterade i tre kategorier av 

åtgärder för viktreduktion, dessa redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. 

Kategorier                                                                                                                                                 

Att ge kostråd 

Att ge råd om fysisk aktivitet 

Att utbilda till egenkontroll  

 

Att ge kostråd  

Studier (Andrews et al., 2011; Brehm et al., 2009; Christian et al., 2008; Davis et al., 2009; 

Foster et al., 2009; Look AHEAD, 2007, 2010; Luley, Blaik, Reschke & Westpahl, 2010; 

Miller, Davis-Gutschall & Holloman, 2009; Nair, 2007; Raynor, Jeffrey, Rugiero, Clark & 
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Delahanty, 2008; Smith-West, DiLillo, Bursac, Gore & Green, 2007; Wycherley et al., 2010) 

visar att gällande kostråd är det inte vad man äter för kost, utan minskad portionsstorlek och 

minskat kaloriintag som är avgörande för viktreduktionen. Studierna rekommenderar ett 

minskat kaloriintag med 300-1000 kalorier/dag. Brehm et al. (2009) visar att ett minskat 

kaloriintag på 500 kcal/dag ger en viktminskning på ½ kg/vecka. Luley et al. (2010) beskriver 

ett tydligt samband mellan minskat energiintag och viktnedgång, ju större energireduktion 

desto större viktnedgång. 

Det är viktigt med regelbundna måltider för att undvika ”småätande” under dagen och därmed 

extra kalorier (Brehm et al., 2009; Foster et al., 2009; Nair, 2007; Raynor et al., 2008). I 

studier (Brehm et al., 2009; Davis et al., 2009; Wycherley et al., 2010) där man jämfört olika 

dieter framkommer det inte någon skillnad i viktnedgång mellan de olika dieterna. Wycherley  

et al. (2010) visar att hög-protein kost tillsammans med fysisk aktivitet ger en större 

viktreduktion än bara hög-protein kost. I en studie av Evangelista, Heber, Bowerman, 

Hamilton och Fonarow (2009) framkommer det att en kost bestående av 40 % kolhydrater,     

30 % proteiner och 30 % fett ger bättre viktminskning jämfört med kost innehållande mindre 

proteiner och mer kolhydrater. I studierna (Foster et al., 2009; Look AHEAD, 2007 & 2010; 

Raynor et al., 2008) framkommer det att kostersättningsprodukter ger framgångsrik 

viktminskning. Raynor et al. (2008) visar att minskad konsumtion av färdiglagad 

mat/halvfabrikat ger viktnedgång.  

Enligt Thomas (2008) är kostvanorna en komplex process utvecklad sedan barndomen och 

följer oss genom livet och påverkas av ekonomi, kultur, familj och sociala faktorer. Thomas 

(2008) betonar att det är svårt att förändra kostvanor som vuxen och att det därför är viktigt att 

sjuksköterskan anpassar kostråden med hänsyn till individen. 

Att ge råd om fysisk aktivitet 

Studier (Andrews et al., 2011; Brehm et al., 2009; Colberg, 2008; Colberg et al., 2010; Davies 

et al., 2007; Davis et al., 2009; Foster et al., 2009; Look AHEAD, 2007 & 2010; Luley et al., 

2010; Smith-West et al., 2007; Wycherley et al., 2010) menar att frekvent och regelbunden 

fysisk aktivitet är en hörnsten i behandlingen av diabetes typ 2. Fysisk aktivitet 

rekommenderas för att öka blodcirkulationen, muskelstyrkan, energiförbrukningen, upptaget 

av glukos i musklerna samt insulinkänsligheten, vilket förbättrar blodsockernivåerna och 

främjar viktnedgång. Studierna (Colberg, 2008; Luley et al., 2010) visar att fysisk aktivitet 
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ska ökas stegvis, börjar man för hårt finns risk att man tappar motivationen, blir 

skadad/överbelastad och får sämre immunförsvar. 

För att gå ned i vikt rekommenderar studierna (Andrews et al., 2011; Colberg et al., 2010; 

Colberg, 2008; Look AHEAD, 2007 & 2010; Nair, 2007; Thomas, 2008; Wycherley et al., 

2010) fysisk aktivitet med en intensitet motsvarande rask promenad (moderat nivå) mellan 

150-175 min/vecka. Colberg et al. (2010) anser att högre intensitet eller längre träningspass 

ger större och bestående viktnedgång. Om ökad fysisk aktivitet är enda livsstilsförändringen 

krävs 60 min träning dagligen för viktnedgång. Studierna Colberg, (2008) och Nair, (2007) 

visar att en individanpassad fysisk aktivitet ger bättre motivation och ökad följsamhet hos 

patienter med diabetes typ 2. I studien av Colberg, (2008) framkommer att alla 

diabetespatienter kan hitta ett individuellt sätt att vara fysiskt aktiv på. Ett recept på fysisk 

aktivitet, där man i detalj beskriver aktiviteten, kan vara ett hjälpmedel för att öka den fysiska 

aktiviteten både i mängd och i nivå. Vidare framkommer att ett konditionstest utfört innan ett 

recept utfärdas ger bättre följsamhet.  

I studierna (Colberg, 2008; Look AHEAD, 2007 & 2010; Luley et al, 2010) förordas varierad 

fysisk aktivitet för att bibehålla motivationen och minska risken för skador och sjukdomar. 

Trots att gymmen, de senaste åren, har blivit fler så är människorna idag mindre fysiskt 

aktiva. Vardagsmotionen har minskat p.g.a. att vi har mindre fysiskt ansträngande arbeten, 

fler maskinella hjälpmedel och använder bilen till förflyttning (Thomas, 2008). 

Sjuksköterskan ska rekommendera att öka vardagsmotionen, som t ex ta fler dagliga steg, 

utnyttja tillfällen att stå istället för att sitta och ta trappor istället för hissen. Det är alla 

aktiviteter under dagen som räknas och bidrar till viktnedgång (Colberg, 2008). 

Att utbilda till egenkontroll 

Det finns inget känt botemedel mot sjukdomen diabetes typ 2. Behandlingen inriktar sig på 

viktreduktion, öka livskvaliteten, mildra symtomen, optimera blodsockervärdena samt 

förebygga eventuella diabeteskomplikationer (Nair, 2007). I studierna (Franciosi et al., 2011; 

Nair, 2007) beskrivs att sjuksköterskan spelar en viktig roll i patientens utbildning och skötsel 

av diabetes typ 2. I studier (Davies et al., 2007; Franciosi et al., 2011; Look AHEAD, 2007 & 

2010; Luley et al., 2010; Miller et al., 2009; Nair, 2007; Raynor et al., 2008; Wycherley et al., 

2010) bör utbildningen ge kunskap om sjukdomen, dess behandling och komplikationer. 

Utbildningen bör fokusera på livsstilsförändringar, kostråd och råd om fysisk aktivitet för 

viktreduktion, som kan ges både individuellt och/eller vara gruppbaserad. I studierna 
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(Christian et al., 2008; Davies et al., 2007; Nair, 2007) poängteras att utbildningen bör ha som 

mål att patienten blir självständig och tar ansvar för sin sjukdom och egenvård. 

Flertalet studier (Christian et al., 2008; Foster et al., 2009; Franciosi et al., 2011; Look 

AHEAD, 2007 & 2010; Luley et al., 2010; Miller et al., 2009; Pedersen, Kang & Kline, 2007; 

Raynor et al., 2008) poängterar att egenkontroller är viktiga parametrar för viktnedgång. 

Verktyg för egenkontroller är kostdagbok, fysisk aktivitets dagbok, viktkontroll, mäta midjan 

och blodsockerkontroller (Christian et al., 2008; Foster et al., 2009; Franciosi et al., 2011; 

Look AHEAD, 2007 & 2010; Luley et al., 2010; Miller et al., 2009; Pedersen et al., 2007). 

Även kaloritabeller (Miller et al., 2009) och stegräknare (Andrews et al., 2011; Brehm et al., 

2009) är verktyg som används för egenkontroller. Studien (Raynor et al., 2008) visar att väga 

sig varje vecka ger bättre följsamhet i kostrekommendationer och resulterar i ett lägre BMI.  

Pedersen et al. (2007) beskriver en speciell tallrik för portionskontroll. Tallriken är indelad i 

sektioner för kolhydrater, proteiner, sås och grönsaker. Den är avsedd som ett hjälpmedel i 

egenkontrollen, för att minska kaloriintaget och ger därmed viktnedgång.  Miller et al. (2009) 

visar att de som gör många egenkontroller reducerar kaloriintaget och går därför ned i vikt. 

Luley et al. (2010) anser att elektroniska dagböcker hjälper patienten att regelbundet bokföra 

fysisk aktivitet och kostintag och att förstå vilka fysiska aktiviteter som krävs för att förbruka 

intaget av kalorierna. Vidare visar studien att egenkontrollerna gör att patienten tar ansvar för 

att göra nödvändiga livsstilsförändringar för metabolisk kontroll och får därmed 

viktminskning. 

För att bygga upp en god relation och främja samarbetet mellan sjuksköterska och patient bör 

sjuksköterskan ha en icke dömande attityd, det främjar planeringen och följsamheten för 

livsstilsförändringen (Nair, 2007). Det är viktigt att sjuksköterskan försöker förstå patientens 

hinder för livsstilsförändring (Christian et al., 2008; Davies et al., 2007; Franciosi et al., 2011; 

Smith West et al., 2007). Hinder kan vara brist på motivation, brist på förståelse av eventuella 

framtida hälsokomplikationer och att inte förstå att minskat kalorintag ger viktnedgång 

(Colberg, 2008; Kline & Pedersen, 2010). Enligt Thomas (2008) kan hinder vara att patienten 

inte förknippar åtgärden för viktnedgång till sig själv och/eller att det inte är mödan värt.  

 I studierna (Andrews et al., 2011; Christian et al., 2008; Colberg, 2008; Davies et al., 2007; 

Foster et al., 2009; Luley et al., 2010; Miller et al., 2009; Nair, 2007; Smith West et al., 2007; 

Thomas, 2008) beskrivs att målsättningen ska vara individanpassad, realistisk och uppnåbar. 

Däremot i Look AHEAD studierna, (2007 & 2010) diskuteras att målsättningarna ska vara 
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höga, de menar att man ska sikta högt för att fler ska nå de realistiska målen. För att få 

lyckade livsstilsförändringar bör man fokusera på individuell målsättning och problemlösning 

(Look AHEAD, 2010; Smith West et al., 2007). Sjuksköterskan ska tillsammans med 

patienten diskutera patientens mål för livsstilsförändring. Diskussionen ska stärka patientens 

beslutsfattande och självkänsla samt förbereda patienten att genomföra livsstilsförändringen 

(Andrews et al., 2011; Christian et al., 2008; Colberg, 2008; Luley et al., 2010; SmithWest et 

al., 2007). Genom motiverande samtal (MI) utforskas personliga faktorer för att motivera 

patienten att gå ned i vikt. MI fokuserar på livsstilsförändringar, individuella visioner och 

värderingar (Smith West et al., 2007). Studier (Christian et al., 2008; Miller et al., 2009) anser 

att motiverande samtal gör patienten mer aktiv och ansvarstagande i förändringsprocessen, 

samtalen gör att patienten reflekterar över och uttrycker sin egen motivation för 

livsstilsförändring.  

Att gå ned i vikt och behålla vikten är en komplex process som kräver support från både 

sjukvården och den närmaste familjen (Evangelista et al., 2009; Thomas, 2008). I studierna 

(Brehm et al., 2009; Christian et al., 2008; Colberg, 2008; Franciosi et al., 2011; Miller et al., 

2009) beskrivs att det är betydelsefullt med regelbundna fysiska träffar på vårdinrättningar, 

där vårdteamen individanpassar omvårdnadsåtgärderna. Studierna (Brehm et al., 2009; Davies 

et al., 2007; Foster et al., 2009; Smith West et al., 2007) visar att gruppträffar där man 

diskuterar svårigheter, problem och ger varandra tips är framgångsrika för viktminskning.  

Look AHEAD studiernas positiva resultat för viktnedgång antas bero på de täta individuella 

och gruppbaserade kontakterna med sjukvården(Look AHEAD, 2010).  

I studien (Christian et al. 2008) framkommer att patienten upplever support från sjukvården 

som den viktigaste åtgärden för viktnedgång. Studien visar att vårdpersonal är medveten om 

att man på ett positivt sätt kan påverka patienter att göra livsstilsförändringar, men de korta 

mottagningsbesöken fylls av undersökningar och patientens prioriteringar. Tidsbrist samt liten 

erfarenhet av hur man effektivt ger kostråd och råd om fysisk aktivitet är hinder hos 

vårdpersonal. 

Studierna (Colberg, 2008; Franciosi et al., 2011; Look AHEAD, 2007 & 2010; Luley et al., 

2010) visar att vårdpersonal kan använda sig av modern teknik, i form av e-post, web kamera, 

dataprogram och mobiltelefoni, för att ge patienter feedback.  Att få feedback varje vecka 

upplever patienten som motivationshöjande och ger en närmare vårdar-patient relation. Med 

hjälp av datateknik, kan vårdpersonal återkoppla till patienten genom att skapa individuella 
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diagram, t ex vikt- och fysisk aktivitetskurva. Det ger patienten en bild över hur delresultaten 

står sig i förhållande till målvikten och kan stärka patienten i dennes strävan att göra 

livsstilsförändringar som leder till viktnedgång. Den nya tekniken är kostnadseffektiv, 

tidsbesparande och lätt att implementera i sjukvården (Christian et al., 2008; Luley et al., 

2010). 

 

Diskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att kartlägga den samlade kunskap som 

finns över åtgärder för viktreduktion hos vuxna med diabetes typ 2. I resultatet framkommer 

tre kategorier av åtgärder för viktreduktion: att ge kostråd; att ge råd om fysisk aktivitet; att 

utbilda till egenkontroll. 

I resultatet framkommer att det inte är någon skillnad i viktnedgång mellan olika dieter, utan 

att kostråd som ges ska rekommendera minskat energiintag och minskade portioner, vilket ger 

bäst resultat för viktnedgång. I Socialstyrelsens publikation Kost vid diabetes (2011) och i 

studier (Bradley et al. 2009; Hamman et al. 2006) framkommer samma resultat, att 

energimängden är viktigare än fördelningen av de energigivande näringsämnena för 

viktnedgång. I denna studie, i likhet med SBU (2009a) och Socialstyrelsens rapport 

(Socialstyrelsen, 2010) finner vi att det saknas studier av tillräcklig kvalitet för att kunna 

bedöma långtidseffekterna av olika dieter hos personer med diabetes typ 2.  

Olika dieter och kostråd är hög aktuellt i media idag. Enligt Rangel, Dukeshire, och 

MacDonald (2012) sker en ständig förändring av kostråden, dessutom är kostråden ofta 

motsägelsefulla. Detta skapar förvirring, osäkerhet och skuldkänslor över vilka kostråd som 

ska följas. Det i sin tur kan medföra att individen ger upp och struntar i råden. För att få en 

ökad följsamhet rekommenderar Rangel, Dukeshire, och MacDonald (2012) att kostråden ska 

vara enkla, tydliga och lätta att förstå. Kostråden som framkommit i resultatet är enkla och lätt 

förståeliga. Sjuksköterskan kan använda kostråden för att informera och utbilda patienten, 

men eftersom diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom med risk för komplikationer bör mer 

ingående och individanpassade kostråd ges av diabetessjuksköterskan.  

Litteraturstudien visar att fysisk aktivitet är en hörnsten i behandlingen för personer med 

diabetes typ 2 som ska gå ned i vikt. Studien visar att råden bör vara fysisk aktivitet på 

moderat nivå minst 150-175 min/vecka. För ökad följsamhet och motivation ska råden 
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individanpassas, FaR (fysisk aktivitet på recept) skrivas och den viktiga vardagsmotionen bör 

ökas. Enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer (2010) är fysisk aktivitet en underutnyttjad 

resurs i diabetesvården, trots att det finns evidens för att fysisk aktivitet minskar risken för 

hjärt-kärlsjukdom och för tidig död.  I en studie gjord av Ek (2011) framkommer att ett FaR 

ökar den fysiska aktivitetsnivån och minskar stillasittandet. Följsamheten visade sig vara lika 

hög som till andra behandlingar av kronisk sjukdom. FaR är en viktig del i att främja 

folkhälsan. I studiens resultat i likhet med SBU (2009b) framkommer att patientutbildning har 

en central roll i diabetesvården. Utbildningen kan ges individuellt eller i grupp och syftar till 

att stärka patientens förmåga att påverka och medverka i sin egen vård och behandling. 

I studien framkommer att det är viktigt för patienten att sjuksköterskan följer upp och ger 

feedback i behandlingen av patienter med diabetes typ 2 för att stimulera till egenkontroll. Det 

handlar om att ge patienten verktyg för att uppleva känsla av sammanhang (KASAM). 

Antonovskys teori KASAM grundar sig på de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begriplighet syftar på individens förmåga att uppfatta inre och yttre 

stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Hanterbarhet handlar om i vilken grad individen 

upplever sig ha resurser för att möta de krav som denne ställs inför. Meningsfullhet handlar 

om individens motivation, att lägga ned engagemang i de utmaningar denne ställs inför 

(Antonovsky, 1991, s 39-41). För att få begriplighet bör patienten utbildas i sjukdomen, 

behandlingen och komplikationsriskerna och förstå varför viktnedgång är en del i 

behandlingen. För att få hanterbarhet utbildas patienten i egenkontroller, utrustas med olika 

hjälpmedel och ges regelbundet stöd genom uppföljningar i form av individuella/grupp 

träffar, eller användning av modern teknik. För att få meningsfullhet handlar det om att bygga 

upp patientens motivation, att identifiera hinder, men fokusera på målsättning och 

problemlösning.  

Det framkommer i studien att sjuksköterskan tillsammans med patienten ska arbeta med 

motivation och målsättning. Studien visar att motiverande samtal tillsammans med andra 

interventioner får patienten att öka sin egen motivation och tro på sin förmåga att klara av en 

förändring som ger viktnedgång. I likhet med studien visar Carels et al. (2007) att 

motiverande samtal är ett bra komplement och ska integreras i behandlingen för viktnedgång 

av patienter med fetma. Även FHI (2011) visar att motiverande samtal kan användas för att 

öka möjligheten för patienten att göra livsstilsförändring för viktnedgång. Däremot visar SBU 

rapporten, Patientutbildning vid diabetes (2009b) att motiverande samtal inte har någon effekt 
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på HbA1c (långtidsmått på glukosnivån i blodet). I rapporten studeras inte om MI har effekt 

på viktnedgång.  

Vidare framkommer i studien att patienter upplever feedback som motivationshöjande och ger 

en bättre relation mellan vårdare och patient. Dessutom är den moderna tekniken med e-mail, 

dataprogram, web kamera, mobiltelefoni, tidsbesparande och kostnadseffektiv. Wu et al. 

(2010) visar att uppföljning och stöd via regelbunden telefonkontakt upplevs positivt av 

patienter.  

 

Metoddiskussion 

Inklusionskriteriet att studierna skulle vara publicerade år 2007 och senare motiverades med 

att ämnet är under ständig utveckling och att författarna ville ha det senaste inom forskningen. 

Holopainen et al. (2008) beskriver att litteratursökning är tidskrävande, därför begränsades 

sökningen till tre databaser, vilket kan medföra en risk för att litteratursökningen inte är nog 

omfattande. Whittemore och Knafl (2005) beskriver att systematiska kunskapsöversikter ska 

innehålla olika typer av studier. En brist i denna studie var att ingen kvalitativ forskning, som 

svarade mot studiens syfte, fanns publicerad i aktuella databaser. I studien ingick fyra 

översiktsstudier. Författarna kontrollerade samtliga referenslistor, för att försäkra sig om att 

övriga inkluderade artiklar inte ingick i översiktsartiklarna. Flertalet studier som ingick i 

analysen var av medelkvalitet, på gränsen till hög kvalitet. De lägre poängen gavs av 

författarna då deltagare, forskare och statistiker inte varit blindade. En studie av låg kvalitet 

(research letter) valdes att inkluderas då den tillförde värdefull data.  Då studierna var skrivna 

på engelska fanns en risk för feltolkning av engelska begrepp vid översättning. Som författare 

finns en risk att bli ”hemmablind” i sitt material. Att andra personer läser, granskar och 

kommer med konstruktiva kommentarer blir då viktigt (Backman, 1998, s. 147). Detta har 

kursens upplägg bidragit med genom att flera seminarier med opponent-respondentskap har 

hållits under arbetets gång. Studiens trovärdighet stärks genom att författarna beskrivit 

litteratursökningen i detalj, samt att kvalitetsgranskningen har utförts separat av båda 

författarna. Bekräftbarhet uppnås genom att textenheter som bearbetats i studien har 

kontrollerats mot originalkällan. Studiens pålitlighet stärks genom att flertalet studier visar 

liknande resultat, vilket innebär att resultatet är överförbart på andra patientgrupper med 

övervikt/fetma (jmf Polit & Beck, 2008, s. 539).  
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Slutsats 

Från studiens resultat dras slutsatsen att regelbunden feedback individuellt och/eller i grupp är 

den viktigaste åtgärden för viktreduktion för patienter med diabetes typ 2. Långtidsstudier för 

olika dieters effekt på viktminskning saknas och bör forskas vidare på. De studier som finns 

tillgängliga idag, har en uppföljningstid på 1-2 år, vilket är för kort tid för att kunna dra 

slutsatser på den långsiktiga effekten. En långtidsstudie som ingick i denna studie var Look 

AHEAD, som bygger på en intensiv livsstilsintervention (minskat energiintag, ökad fysisk 

aktivitet och egenkontroller). Studien ska pågå i 11½ år och i denna studie ingår dataresultat 

från första året samt det senast utgivna resultatet - fyra års uppföljning. Framtida resultat från 

den studien kommer att vara intressant att följa.  

Uppföljning är av stor betydelse för patienter och kan med fördel ske med modern teknik 

exempelvis via internet. Detta bör forskas vidare på då allt fler i samhället har tillgång till 

tekniken, är en intressant lösning samt ett smidigt sätt att kommunicera på.   
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