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11  
2005 
Canada 

 
Wong M, et al. 

 
Gender and nutrition 
management in type 2 
diabetes. 
 

 
Undersöka genus 
inverkan på hushålls-
arbetets fördelning och 
hur det påverkar 
matintaget och stödet för 
diabetesdieten. 

 
Kvalitativ och kvantitativ 
n=19 (kvalitativa)           
n=561 (kvantitativa) 
 
 

 
Det är viktigt att diabetesutbildare känner 
till könsrollerna vid fördelningen av 
hushållsarbete, för att kunna se till att både 
kvinnor och män får den hjälp de behöver 
för att kunna klara av sin diabetessjukdom. 
 

 
12  
2005 
USA 
 

 
Miller CK, et al. 

 
The influential role of 
social support in 
diabetes management 

 
Undersöka det sociala 
stöd som personer med 
typ 2 diabetes fick och 
vilken betydelse stödet 
hade för att hantera 
sjukdomen. 

 
Kvalitativ  
n=44 
 
 

 
Det sociala stödet påverkar egenvården. 
Hälso- och sjukvårdspersonal är 
nyckelpersoner i det sociala nätverket 
genom att ge värderat, informativt och 
emotionellt stöd. Socialt stöd kan ge både 
positiva och negativa konsekvenser. Bra 
strategier är att deltaga i utbildnings- och 
stödgrupper och att sätta realistiska mål. 

 
13  
2004 
USA 
 

 
Carter-Edwards L, 
et al. 

 
“They care but don’t 
understand”: Family 
support of African 
American women with 
type 2 diabetes 

 
Att värdera relationen 
mellan uppfattad social 
support och diabetes 
självhjälp. 

 
Kvalitativ 
n=20 
Kvinnor 

 
Hälso- och sjukvårdspersonal behöver 
förbättra kommunikationen med kvinnorna 
för att aktivt möta deras behov av stöd. De 
bör även utbilda familjen så att stödet blir 
mer meningsfullt och patientens egenvården 
förbättras. 

 
14  
1996 
USA 

 
Zink MR, et al. 

 
Social support and 
knowledge level of the 
older adult homebound 
person with diabetes 

 
Identifiera det sociala 
nätverket för äldre 
hemmaboende med 
diabetes jämfört med en 
grupp som inte har 
diabetes. 

 
Kvalitativ och kvantitativ 
n=22 

 
Socialt stöd ökar signifikant både det 
fysiska och psykologiska välbefinnandet. 
Sjuksköterskan kan använda det befintliga 
sociala nätverket runt patienten för att ge 
bra vård och att nå uppsatta mål. Om det 
inte finns ett tillräckligt bra socialt nätverk 
så bör sjuk-sköterskan ge möjlighet till 
patienten att kompensera denna brist genom 
kommunens försorg. 
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Slutsats 

 
15  
2004 
USA 
 

 
Wen LK, et al.  

 
Family support, diet, 
and exercise among 
older Mexican 
Americans with type 2 
diabetes 

 
Att undersöka 
förhållandet mellan 
familjesupport och andra 
psykologiska faktorer som 
påverkar följsamheten av 
diet och motions råd för 
äldre Mexiko-amerikaner 
med typ 2 diabetes. 

 
Kvantitativ  
n = 160 

 
Diet och motion påverkas av familjesupport. 
De som håller i diabetesutbildning för äldre 
personer med typ 2 diabetes, bör överväga 
att involvera familjen.  Studier som gjorda 
för att förbättra egenvården, ska omfatta 
familjestöd, självhjälp och barriärerna för 
egenvård. 

 
16  
2004 
Norge 
 

 
Karlsen B, et al. 

 
Perceptions of support, 
diabetes-related coping 
and psychological well-
being in adults with 
type 1 and type 2 
diabetes 

 
Undersöka relationen 
mellan stöd från hälso- 
och sjukvårdspersonal och 
familj, hur patienten 
anpassar sig till sin 
diabetes, och psykologiskt 
välbefinnande hos 
patienter med typ 1 och 2 
diabetes. 

 
Kvantitativ 
n=587 
Typ 1 och typ 2 diabetes 
 

 
Stöd har en måttlig påverkan på 
välbefinnandet, men andra faktorer har 
också betydelse. Påverkan av socialt stöd på 
coping och det psykologiska välbefinnandet 
bör beaktas vid uppsättande av mål och 
genomförande. Det är viktigt att minska 
negativ påverkan från familjen och istället 
öka familjens inblandning. Åtgärder för att 
involvera familjemedlemmar är ovärderligt 
för att hjälpa vuxna att hantera sin diabetes. 
Hälso- och sjukvården bör utbilda 
familjemedlemmar för att de ska kunna ge 
ett positivt stöd. 

 
17  
2001 
USA 

 
Whittemore R, et al. 

 
The content, integrity, 
and efficacy of a nurse 
coaching intervention in 
type 2 diabetes 

 
Systematiskt utvärdera 
innehåll, integritet och 
effektivitet av åtgärder 
efter en diabetes-
utbildning ledd av en 
sjuksköterska. Fokus 
ligger på kost och fysisk 
aktivitet för personer med 
typ 2 diabetes.  

 
Kvantitativ  
n= 9 
Kvinnor 

 
Individuell uppföljning av sjuksköterska 
efter diabetesutbildning förbättrar resultat 
och livskvalitet hos patienter. För att ge bra 
vård behövs förståelse för livssituation. 
Värderingar och mål är också en 
nödvändighet för individuell vård. Stödet 
som gavs av sjuksköterska hade positiva 
effekter på hälsobeteende men även 
psykologiska effekter. 
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18  
1996 
USA 

 
Wang CY, et al. 

 
Self-Care of adults with 
non-insulin-dependent 
diabetes mellitus: 
influence of family and 
friends 
 

 
Undersöka hur stöd 
påverkar egenvård hos 
vuxna med typ 2 diabetes 
och varifrån stödet kom. 
Se samband mellan 
förändringar av hälsan, 
egenvård och varifrån 
stödet kom. 

 
Kvantitativ  
n=75 
 

 
Ett signifikant förhållande mellan HDSC 
(Help-deviation self-care) och blodglukos 
rapporterades. Högre grad av HDSC 
resulterade i lägre blodglukos. Resultatet 
indikerar att processen med HDSC är mer 
komplex än ordinär egenvård.  

 
19  
2002 
USA 
 

 
Whittemore R, et al. 
 

 
Metabolic control,  
self-management and 
psychosocial 
adjustment in women 
with type 2 diabetes 
 
 

 
Att undersöka vilka 
faktorer som påverkar den 
metaboliska kontrollen, 
egenvården och diabetes-
relaterad stress hos 
kvinnor med typ 2 
diabetes. 

 
Kvantitativ 
n=53 
Kvinnor. 

 
Intervention kan vara viktigt för kvinnor 
med typ 2 diabetes för att öka deras 
självkänsla och det sociala stödet. 
Intervention kopplad till fysisk aktivitet, 
socialt stöd är speciellt relevant för dessa 
kvinnor. 
 

 
20  
2005 
Israel 
 

 
Cohen O, et al. 

 
Attachment orientations 
and spouse support in 
adults with type 2 
diabetes 

 
Att bättre förstå de 
psykosociala faktorerna 
som kan påverka 
diabeteskontroll. 

 
Kvantitativ  
n=81 
Män 

 
De män som var mindre följsamma i sin 
behandling ansåg också att de fick mindre 
stöd från sin maka. De män med sämre 
följsamhet distanserar sig från både hälso- 
och sjukvårdspersonalen och familj vilket 
leder till sämre behandlingsresultat. Inget 
bevis finns för att kvaliteten på stödet har 
betydelse för behandlingen.  

 
21  
2005 
Storbritannien 

 
Long AF, et al. 

 
Acceptability and 
satisfaction with a 
telecarer approach to 
the management of type 
2 diabetes 

 
Undersöka acceptans och 
tillfredsställelse hos 
patienter med typ 2 
diabetes som fick stöd per 
telefon. Att se om 
patienternas P-glukos 
förbättrades genom stöd.    

 
Kvalitativ och kvantitativ  
n=25 (kvalitativ) 
n=591 (kvantitativ) 
 
 

 
Personlig telefonsupport är accepterat och 
ger patienterna tillfredsställelse. En service 
som långsiktigt förbättrar patienternas 
ansvar för deras P-glukosnivå.   
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22  
2005 
USA 

 
Young RJ, et al.  

 
Pro-Active Call Center 
treatment support 
(PACCTS) to improve 
glucose control in type 
2 diabetes  

 
Att med lämpliga åtgärder 
försöka förbättra 
glukoskontrollerna med 
hjälp av att stödja 
patienten i motion, 
följsamhet och självhjälp.   

 
Kvantitativ 
n=596 

 
Studien gjordes på vita, storstadsbor med 
initial- värde HbA1C >7 %, resultatet visade 
att de förbättrade sina HbA1C värden med 
hjälp av  PACCTS. I tidigare studier har 
sjuksköterskor använts, i denna användes 
tränade teleoperatörer med gott resultat.  
 
 

 
23  
2003 
Syd Korea 
 

 
Hee-Seung K, et al. 

 
Adherence to diabetes 
control 
recommendations: 
impact of nurse 
telephone calls 
 

 
Att undersöka effekten 
(mätt i HbA1c och 
följsamhet av diabetes 
råd) av att en 
sjuksköterska regelbundet 
ringer hem till patienten.  

 
Kvantitativ 
n=50 
 
 
 
 

 
Att en sjuksköterska ringer hem till 
patienterna kan förbättra följsamheten för 
HbA1c, diet och blodglukos. Denna typ av 
intervention kan bevisligen vara 
kostnadseffektiv för att ta hand om de ökade 
antalet som utvecklar typ 2 diabetes. 

 
24  
2004 
USA 
 

 
Ralston JD, et al. 

 
Patients´experience 
with a diabetes support 
programme based on an 
interactive electronic 
medical record: 
qualitative study 

 
Att beskriva upplevelsen 
av att använda ett Internet 
baserat program med en 
elektronisk journal för typ 
2 diabetiker.  

 
Kvalitativ 
n=10 

 
Deltagarnas upplevelser öppnar möjlighet 
för nya studier där elektronisk journal och 
online program används.  Utveckling av 
Internet baserade stödprogram bör beakta 
patienternas speciella behov och 
erfarenheter.  

 
25  
2001 
USA, Australien 

 
McKay HG, et al. 

 
The diabetes network 
internet-based physical 
activity intervention 

 
Utvärdera de kortsiktiga 
effekterna av ett Internet-
baserat komplement till 
den vanliga vården. 
Fokusen låg på att ge 
overksamma patienter 
med typ 2 diabetes en 
ökad fysisk aktivitet. 

 
Kvantitativ  
n=78 

 
Internet baserad hjälp leder till ökad fysisk 
aktivitet men är positivt även inom andra 
områden. Hjälpen har stor potential att höja 
diabetesvården och vården av andra 
kroniska sjukdomar. 
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26  
2003 
Sverige 

 
Holmström IM, et al. 

 
Misunderstandings 
about illness and 
treatment among patient 
with type 2 diabetes 

 
Att beskriva de 
missförstånd om sjukdom 
och behandling som 
svenska patienter med typ 
2 diabetes har.   

 
Kvalitativ 
n=18 

 
Resultatet visar att missuppfattningar om sin 
sjukdom är vanligt. Diabetesutbildarna bör 
ta hänsyn till olika patienters olika sätt att ta 
till sig information. Med hjälp av denna 
kunskap kan patienterna gå från novis till 
expert och skapa nya rutiner för den nya 
situationen.  

 
27  
2004 
Storbritannien  

 
Peel E, et al.  

 
Diagnosis of type 2 
diabetes: a qualitative 
analysis of 
patients´emotional 
reactions and views 
about information 
provision 

 
Att klargöra ny-
diagnostiserade typ 2 
diabetes patienters 
emotionella reaktion vid 
sjukdomsbeskedet och 
deras åsikt om hur mycket 
information om 
sjukdomen de kan ta emot 
vid samma tillfälle.  

 
Kvalitativ 
n=40 

 
Det finns tre individuella vägar när man får 
sin diagnos, dessa vägarna påverkar 
patientens emotionella reaktioner vid 
diagnostillfället.  Deltagarna i denna studien 
har inte påvisat samma sorts chock som 
litteraturen påvisar.  Patienters 
känsloreaktion påverkade inte 
mottagligheten för information och önskan 
att få information vid diagnostillfället.  

 
28  
2003 
Storbritannien 

 
Cooper HC, et al. 

 
Patients’ perspectives 
on diabetes health care 
education 

 
Undersöka och diskutera 
empowerment i relation 
till diabetespatientens 
utbildning samt att se på 
de faktorer patienten 
anser vara viktiga för att 
få långsiktiga vinster. 

 
Kvalitativ och kvantitativ  
n=89 
 
 

 
Trots att utbildning kan hjälpa patienter att 
ta större ansvar för sin sjukdom så kan inte 
långsiktiga fördelar uppnås utan 
kontinuerligt samarbete med hälso- och 
sjukvårdspersonal som hjälper patienterna 
att nå sina mål. För att nå dit krävs en större 
förståelse för patientutbildning och 
kommunikation. En integration mellan 
medicinska och sociala professioner behövs 
för att kunna samarbeta med patienten.  
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29  
1996 
Australien 

 
Beeney LJ , et al.  

 
Patient psychological 
and information needs 
when the diagnosis is 
diabetes 
 

 
Att identifiera 
diabetespatienters  
behov av information och 
emotionellt stöd när de får 
sin diabetesdiagnos. 

 
Kvalitativ och kvantitativ 
n=1800 (patienter) 
n=200 (läkare) 

  
Det bekräftades att allmänläkaren har en 
stor roll i stödet till patienterna. De flesta 
var nöjda med den information de fick vid 
diagnostillfället. De som ej var nöjda fanns 
mest i den yngre åldersgruppen. 

 
30  
1999 
Tyskland 

 
Fritsche A, et al. 

 
Long term effect of a 
structured inpatient 
diabetes teaching and 
treatment programme in 
type 2 diabetic patients: 
influence of mode of 
follow-up 

 
Studera de långsiktiga 
effekterna av strukturerad 
diabetesutbildning på den 
metaboliska kontrollen 
och kunskapen hos 
patienter med typ 2 
diabetes. 

 
Kvantitativ  
n=64 
 

 
Även äldre patienter som får utbildning får 
långsiktig positiv effekt på P-glukosnivå 
och kunskap om diabetes. Kostomläggning 
och åtgärder för högt blodtryck behöver 
förbättras. Anmärkningsvärt är att trots att 
P-glukosnivån går ner så ökar ofta 
patienterna i vikt. Var patientuppföljning 
sker (universitets diabetescenter eller 
vårdcentral) så hade det ingen effekt på 
resultatet. 

 
31  
1999 
USA 

 
Nathan A, et al.  

 
Improved control of 
type 2 diabetes 
mellitus: A practical 
education/behavior 
modification program 
in a primary care clinic 

 
Att avgöra effekten av att 
primärvården genomför 
undervisning i beteende-
program, ledd av 
sjuksköterska och dietist, i 
förbättrad kontroll av typ 
2 diabetes. 

 
Kvantitativ 
n=56 

 
Undervisning i beteendeprogrammet var 
effektivt både tids- och kostnadsmässigt 
samt lätt att administrera.  

 
32  
2003 
USA 

 
Wendel I, et al. 

 
Group diabetes patient 
education. A model for 
use in a continuing care 
retirement community 

 
Att avgöra om olika små 
gruppundervisningar på 
ett äldreboende har effekt 
på diabeteskontrollerna, 
kunskapen kring diabetes 
och ökat välbefinnande.  

 
Kvalitativ och kvantitativ  
n = 16 

 
Det behövs mer utveckling och värdering av 
grupputbildningar och andra 
gruppbehandlings alternativ för diabetiker 
och för andra med kroniska sjukdomar. 
Studier om andra effekter, exempelvis 
complience och hälsokostnader, av denna 
sortens utbildningsprogram eftersökes.  
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33  
1999 
Sverige 
 

 
Sarkadi A, et al. 

 
Study circles at the 
pharmacy- a new model 
for education in groups 
 

 
Att besvara frågan: Är 
studiecirkelmodellen 
applicerbar på utbildning 
av patienter med typ 2 
diabetes? 
 
 

 
Kvalitativ och kvantitativ  
n=60 
 

 
Studiecirklar som hålls av farmaceuter är ett 
möjligt sätt att utbilda personer med typ 2 
diabetes. De gav och tog emot 
känslomässigt stöd från gruppen. HbA1c 
förbättrades signifikant efter 6 månader med 
gick tillbaka till utgångsvärdena vid 12 
månader. 

 
34  
2005 
USA 
 
 
 

 
Funnell MM, et al. 

 
Implementing an 
empowerment-based 
diabetes self-
management education 
program 
 
 
 

 
Fastställa effekten av ett 
problembaserat, kulturellt 
skräddarsytt 
egenvårdsprogram för 
diabetiker. 
 

 
Kvalitativ 
n=239 

 
Utbildningsformen var i det stora hela 
positivt. Programmet var lämpligt för att ge 
individanpassad och patientcentrerad 
utbildning. Patienterna var motiverade. 
Patienter är inte intresserade av diabetes i 
allmänhet utan de är intresserade av de 
ämnen som berör dem och deras liv. 

 
35  
2004 
USA 

 
Whittemore R, et al. 
 
 

 
A nurse-coaching 
intervention for women 
with type 2 diabetes 
 
 

 
Att avgöra verkan av stöd 
från sjuksköterska under 
en sex månaders lång 
period efter att patienterna 
genomgått en 
diabetesutbildning. 

 
Kvantitativ 
n=53 
Kvinnor 

 
Mångfacetterade interventioner som 
 innehåller känslomässiga strategier och är 
inriktade på psykosociala ämnen som kan 
vara speciellt relevanta för kvinnor med typ 
2 diabetes. 

 
36  
2005 
Canada 

 
Vallis MT, et al. 

 
The role of diabetes 
education in 
maintaining lifestyle 
change 

 
Undersöka de långsiktiga 
följderna med egenvårds-
utbildning, på egenvårds-
beteende, livskvalitet 
samt att utvärdera 
förebyggande åtgärders 
inverkan på resultatet av 
HbA1C. 

 
Kvantitativ 
n=150 

 
Studien påvisade att egenvårdsutbildning 
har positiv effekt på egenvården och 
livskvaliteten under en två års period. 
Resultatet bekräftade även effekten av 
egenvårdsutbildning på HbA1C.  
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Slutsats 

 
37  
2005 
Sverige 

 
Sarkadi A, et al. 

 
The influence of 
participant’s self-
perceived role on 
metabolic outcomes in 
a diabetes group 
education program 

 
Undersöka de 
demografiska, 
biomedicinska och 
upplevda faktorerna som 
påverkar HbA1C 2 år efter 
ett utbildningsprogram för 
personer med typ 2 
diabetes. 

 
Kvantitativ 
n=259 
 
 

 
Patienternas initiala HbA1c hade betydelse 
för resultatet efter två år. Om patienten har 
en aktiv roll i egenvården, genom att mäta 
sitt P-glukos och att patientens partner 
ställde upp vad gällde kosten, resulterade i 
lägre HbA1c efter 24 månader. 

 
38  
2000 
Sverige 

 
Sarkadi A, et al. 

 
Field test of a group 
education program for 
type 2 diabetes: 
measures and predictors 
of success on individual 
and group levels 

 
Undersöka om 
programmet kan 
implementeras och 
bestämma om 
grupputbildnings-
programmet har någon 
inverkan på HbA1C. 
Identifiera om 
demografiska värden har 
någon långsiktig inverkan 
på HbA1C på individnivå. 

 
Kvalitativ och kvantitativ  
n=142 

 
Studiecirklar som utbildningsform var 
framgångsrik för personer med typ 2 
diabetes. Utbildningen ledde till en 
förbättring av HbA1C för patienten, 
oberoende av hur länge personen haft 
diabetes, kön, utbildningsbakgrund eller 
civilstånd. 

 
39  
1996 
Australien 

 
Cambell EM, et al. 

 
The relative 
effectiveness of 
educational and 
behavioural instruction 
programs for patients 
with NIDDM: a 
randomized trial 

 
Utvärdera den relativa 
effekten av 
diabetesutbildnings-
program för att lära ut 
egenvård till patienter 
med typ 2 diabetes. De 
ska inte tidigare ha 
deltagit i någon 
diabetesutbildning. 

 
Kvantitativ 
n=238 

 
Korta, intensiva utbildningar ger bättre 
resultat än längre. Skillnad i kunskap 
varierar mellan olika utbildningsprogram 
men har inte så stor betydelse för resultatet. 
Ju kortare och intensivare en utbildning är 
ju högre andel deltager. 

 


