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Sammanfattning Typ 2 diabetes har genom ökad levnadsstandard vuxit till ett 

världsomfattande problem. I Sverige har cirka 300 000 personer typ 
2 diabetes. Omvårdnaden av denna patientgrupp kommer till stor 
del bestå av stöd och information. Syftet med litteraturstudien var 
att beskriva betydelse av stöd och information till patienter med typ 
2 diabetes. Ett bra stöd från hälso- och sjukvårdspersonal och 
närstående är positivt för patienten. För att på bästa sätt tillägna sig 
information är det viktigt att den anpassas efter den enskilda 
individen. Utbildning i grupp visar sig vara ett bra alternativ då 
deltagarna upplever det som positivt att träffa andra i samma 
situation. Resultatet visar att kunskap och stöd ger bättre 
självkänsla, välbefinnande, trygghet, minskning av HbA1C och ökar 
följsamheten för patienten. Då effekterna av information och 
utbildning tenderar att vara kortsiktiga så bör framtida forskning 
finna de faktorer som leder till de bästa långsiktiga effekterna.  
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Abstract Because of increased lifestyle changes type 2 diabetes has grown to 

a worldwide problem. Approximately 300 000 people in Sweden 
have type 2 diabetes. Nursing care of these patients will partly 
consist of support and information. The aim of this literature study 
was to describe the importance of support and information to 
patients with type 2 diabetes. The result shows a positive effect of 
efficient support from health providers and family. Individual 
adaptation is the optimal way for the patient to dedicate 
information. Education in group seems to be an adequate 
alternative and participants enjoy the social aspects of meeting with 
peers. The result shows that knowledge and support gives better 
self-confidence, well-being, safety, decrease of HbA1C and better 
compliance for the patient. The effect of information and education 
seems to be short-term benefits. Further research needs for finding 
the factors for long-term effect of information and education. 
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Inledning 
 
Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att mer än 180 miljoner människor i världen har 
diabetes mellitus och 90 % av dessa har typ 2 diabetes. Tendensen är att siffran kommer att 
fördubblas till år 2030 (1). Orsaken till denna världsomfattande epidemi är bland annat den 
ökade levnadsstandarden med övervikt, minskad fysisk aktivitet och stress (1, 2).  
 
I Sverige har cirka 300 000 svenskar typ 2 diabetes (3). Ur samhällsekonomiskt men också ur 
ett individuellt perspektiv finns stora vinster att göra genom att ge bra stöd och information 
till denna patientgrupp. Samhällskostnaderna är omfattande, av den totala sjukvårdskostnaden 
i Sverige uppgår de direkta kostnaderna för typ 2 diabetes till cirka 8 %. Utöver 
sjukvårdskostnaderna tillkommer kostnader i form av sjukskrivning, förtidspension och 
produktionsbortfall (4).  
       
Sjuksköterskan kommer i framtiden att vårda många patienter med typ 2 diabetes. 
Omvårdnaden för denna patientgrupp och deras närstående kommer till stor del att handla om 
att ge stöd och information. En förutsättning för omvårdnad vid diabetes är att det skapas tillit 
och trygghet som leder till en god kommunikation mellan sjuksköterska, patient och 
närstående.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
För att uppnå en adekvat omvårdnad behövs ett lagarbete där diabetespatienten står i centrum. 
Adekvat stöd och information från både hälso- och sjukvårdspersonal samt familj och vänner 
leder till en förbättrad självständig egenvård och patienten får kontroll över situationen (2). 
Patienter som är väl informerade om sin diabetes uppvisar bättre behandlingsresultat och 
följsamhet gentemot medicinering, kost, motion och tar ansvar för sin hälsa (4). 
 
 

Bakgrund  
 

Diabetes mellitus  
 
Diabetes finns beskrivet redan för 3500 år sedan på papyrusrullar. I Indien på 600-talet  
f. Kr benämndes sjukdomen honungsurin. Ordet mellitus är latin och betyder honung. För 
2000 år sedan beskrevs för första gången sjukdomens symtom i detalj och det var då som 
sjukdomen fick sitt namn, diabetes. Ordet diabetes är grekiska och betyder passera igenom. 
Sjukdomen fick sitt namn av att läkaren Aretaios tyckte att sjukdomen skulle kallas diabetes 
eftersom sjukdomen liknar ett vattenrör där vätskan inte stannar kvar i kroppen utan rinner ut 
(2). 
 
Diabetes mellitus är ett tillstånd som kännetecknas av hyperglukemi (4). Sjukdomen orsakas 
av att de Langerhanska cellöarna i pankreas helt eller delvis inte klarar av att producera det 
livsnödvändiga hormonet insulin, alternativt att det finns en okänslighet hos kroppens 
vävnader för insulinet (1, 2).  
 
De två vanligaste formerna av diabetes benämndes tidigare som Insulin Dependent Diabetes 
Mellitus (IDDM) och Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM). American 
Diabetes Association (ADA) kom 1997 med en ny klassificering av diabetes där IDDM nu 
benämns typ 1 diabetes och NIDDM benämns typ 2 diabetes (5). 
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Typ 1 diabetes kännetecknas av att en autoimmun process slår ut de insulinproducerande 
cellerna i Langerhanska cellöarna. Tio procent av samtliga patienter med diabetes har typ 1 
diabetes (3, 4). Sjukdomen debuterar hos mer än 95 % av patienterna före 25 års ålder och 
kallas därför ibland barn och ungdomsdiabetes (3, 6). Typ 1 diabetes är till viss del ärftlig (7). 
 
Typ 2 diabetes kännetecknas av en samverkan mellan bristande insulinproduktion i 
pankreasöarna samt att de olika cellerna i kroppen blir mindre känsliga för insulin 
(insulinresistenta) (3, 6). Cirka 90 % av samtliga diabetespatienter har denna typ av diabetes. 
Typ 2 diabetes brukar benämnas åldersdiabetes eftersom cirka hälften av patienterna är äldre 
än 65 år, men det finns en tydlig tendens att sjukdomen börjar gå ned i åldrarna (1, 2). Typ 2 
diabetes är betydligt mer ärftlig än typ 1 diabetes och beräkningar visar att mer än 15 % i 
Sverige bär på arvsanlag för att utveckla typ 2 diabetes (7).  
 
Orsaken till typ 2 diabetes är inte helt känd men tillsammans med ärftligheten är osunda 
levnadsvanor som övervikt, fysisk inaktivitet och stress är negativa faktorer av betydelse för 
sjukdomsförloppet (2, 7). Insjuknandet sker oftast under en längre tid och utan att patienten 
uppvisar direkta symtom. Diagnos ställs ofta i samband med en hälsokontroll eller när 
symtom uppträder i form av ökad trötthet och nedstämdhet och/eller stora urinmängder och 
törst (2, 6). Ovan nämnda symtom uppkommer på grund av högt plasmaglukos (P-glukos) (6).  
 
Fastställande av diagnosen diabetes kan göras med hjälp av olika metoder. Metoderna går ut 
på att mäta mängden glukos i venöst eller kapillärt blod. Värdet som erhålls benämns P-
glukos och enheten som används är mmol per liter blodplasma (3). Diabetessymtom 
tillsammans med förhöjda P-glukosvärden är kriterier för en diabetesdiagnos (3, 8).  
 
Risk finns att det uppstår flera allvarliga konsekvenser av att inte ha kontroll över sin typ 2 
diabetes. En konsekvens är att blodflödet i kroppen minskar till följd av ateroskleros i kärlen 
vilket i sin tur bland annat kan leda till komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke, njurskador, 
skador på ögon och nervvävnad (3, 8).  
 
Typ 2 diabetes kan behandlas med både tabletter och/eller insulin (2, 8). Behandlingen av 
diabetes går dock i första hand ut på att förbättra matvanor, öka den fysiska aktiviteten, sluta 
röka och viktminskning hos överviktiga (2, 3). 
 

Stöd  
 
En definition av stöd är; support, sympati och bistånd (9 s. 496). I detta arbete kommer ordet 
stöd användas för praktiskt och psykiskt stöd. Vidare definieras närstående som; 
familjemedlem, släkting eller anhörig (9 s. 354). Närstående används i texten för familj, 
släktingar och vänner. 
  
Egenvård är en grundstomme för omvårdnad vid typ 2 diabetes och målet är att patienten ska 
må bra trots livslång sjukdom. Livskvaliteten måste därför prioriteras högt vid en så 
komplicerad sjukdom som typ 2 diabetes. För att kunna uppnå en god livskvalitet för 
patienten behövs adekvat stöd från både hälso- och sjukvårdspersonal men även från det 
sociala nätverket kring patienten. För att öka livskvaliteten och minska riskerna för 
komplikationer är det nödvändigt med adekvat stöd från sjuksköterskan till patienter och 
närstående. Patientens motivation och vilja till egenvård är också nödvändig för en god 
diabetesvård (6). 
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Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetessjukvård är en av sjuksköterskans 
omvårdnadsuppgifter att sätta fokus på omvårdnadsarbetet och göra en omvårdnadsdiagnos 
som grundar sig på patientens förmåga till egenvård, kunskaper, att hantera sjukdomen och 
därmed få bättre livskvalitet (2). Stöd kan påverkas av följande faktorer; etnisk och kulturell 
bakgrund, genus, stöd från familjen, socialt nätverk, fysiska aktiviteter och matvanor (8). 
 
Stöd till patienter med typ 2 diabetes kan ges i grupp, individuellt eller via telefonsupport och 
Internet. Närstående är en viktig resurs vid stöd till patienten, den närstående i sin tur kan 
ibland behöva stöd från hälso- och sjukvårdspersonal (6). 
 

Information  
 
Definitionen av information är; upplysningar, meddelande, undervisning och handledning  
(9 s. 231). I detta arbete används begreppet information som; kunskap i form av fakta, 
muntligt eller skriftligt, samt praktiska färdigheter som på olika sätt ges till patienten och 
närstående.  
 
Egenvård vid typ 2 diabetes leds oftast av en sjuksköterska, individuellt eller tillsammans med 
patientens närstående. Information kan ges i grupp eller på egen hand, med hjälp av böcker, 
informationsbroschyrer, telefonsupport och/eller via Internet. Informationen ska portioneras 
ut i rätt mängd och vid rätt tillfälle för att ge bästa resultat. Sjuksköterskan ska kunna ge 
trygghet och råd till patienten när eventuella problem och frågor uppstår. Eftersom alla 
individer är unika så går det inte att generalisera hur sjuksköterskan ska bemöta en patient 
med typ 2 diabetes, utan varje människa måste mötas utifrån deras egna förutsättningar. För 
att detta samspel mellan sjuksköterskan och patienten ska fungera så måste patienten inse att 
han/hon är en del av teamet. Det är av största vikt att den drabbades erfarenheter lyfts fram 
(6).  
 
Patientens upplevelse av varför han/hon drabbats av typ 2 diabetes är viktigt för anpassningen 
till sjukdomen. De som själva anser sig ha orsakat sin sjukdom utifrån osunda levnadsvanor är 
mer benägna att förändra sitt beteende och är mer mottagliga för information än de som 
förvärvat sin typ 2 diabetes genom till exempel ärftliga faktorer. På grund av den 
ärftlighetsrisk som föreligger vid typ 2 diabetes så finns stora vinster i att ge information till 
närstående som prevention, för att minska risken att även de drabbas (6). 
 
Sjuksköterskan ska tala ett förståeligt språk och inte använda medicinska termer som 
patienten har svårt att förstå. Sjuksköterskan bör, utan att nedvärdera patienten, också 
kontrollera att det inte blir missuppfattningar när information ges. Sjuksköterskan ska ta 
tillvara och utveckla patientens egen kunskap. En förutsättning är att sjuksköterskan ger sig 
tid att lyssna och känna av på både det verbala men även det icke verbala (6). 
 
Det är angeläget att sjuksköterskan har ett tydligt mål för den utbildning som ges till patienten 
och närstående. Målet kan till exempel vara att mäta förändring i blodsockernivå, 
viktnedgång, matvanor, rökning och fysisk aktivitet. Att sätta upp mätbara mål är en 
förutsättning för att kunna utvärdera de insatser som har gjorts för patienten och närstående. 
Sjuksköterskan ska stå för kompetent omvårdnad med information och utbildning, men det är 
upp till patienten att välja och uppnå de uppsatta målen (6). 
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Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem (1914-) anser att hälsan ska ses i ett brett perspektiv, 
vilket innebär att varje enskild patient måste känna ett egenansvar för sin hälsa och inte bara  
förlita sig på hälso- och sjukvårdspersonalen. Patienten måste också ha kapacitet att kunna 
utveckla goda vanor och en förmåga att förändra de gamla vanorna i takt med de nya kraven, 
för att på så sätt förbättra sin egenvård (10).  
 
Egenvård är något som kontinuerligt utvecklas hos patienten, utvecklingen styrs av viljan att 
lära sig, stöd och information från sjuksköterskan samt egna erfarenheter. Orem framhåller att 
sjuksköterskans praktiska kunskaper är viktiga men ännu viktigare är gedigna teoretiska 
kunskaper inom det aktuella ämnet (10). För att kunna förmedla rätt stöd och information till 
patienten är det av största vikt att sjuksköterskan är välutbildad.   
 
 

Syfte  
 
Syftet var att beskriva betydelse av stöd och information till patienter med typ 2 diabetes. 
 
 

Metod  
 
Studien har genomförts som en litteraturstudie. 
 

Datainsamling  
 
De vetenskapliga artiklarna som användes till resultatet i denna studie togs fram genom 
sökningar gjorda i databaserna CINAHL och PubMed. Sökorden som användes var fritextord 
och valdes utifrån studiens syfte. Som övergripande sökord användes diabetes mellitus, non-
insulin-dependent som kombinerades med följande sökord; care, diabetes education, 
education program, information, knowledge, patient education, needs of support och support. 
Samtliga sökningar genomfördes 2006-10-04 och 2006-10-05. Sökvägarna för respektive 
sökning redovisas i tabell 1.  
 
Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara vetenskapliga, skrivna på engelska, 
publicerade mellan åren 1996-2006 och ha publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Ytterligare 
inklusionskriterier i databasen PubMed var att artiklarna hade abstrakt och var publicerade i 
Nursing Journal. Några av artiklarna påträffades i mer än en sökning. 
 
De artiklar vars titel och abstrakt överensstämde med syftet valdes ut i urval ett. De artiklar 
som fanns i fulltext skrevs ut och de övriga beställdes via biblioteket. Artiklarna i urval ett 
lästes igenom och bedömdes i förhållande till syftet.  
 
I en av sökningarna hittades en avhandling som i sin helhet inte kunde användas i resultatet. 
Manuell sökning gjordes i avhandlingens referenslista och ytterligare två resultatartiklar 
hittades. 
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Tabell 1. Sökhistoria 
 
Databas 

 
Sökord 

 
Antal 
träffar 

 
Genomlästa 

abstract 

 
Urval 

1 

 
Urval 2 
Valda 

artiklar 

 
Referens 
i arbetet 

 
CINAHL  

 
Diabetes mellitus, 
non-insulin-
dependent and 
support 

 
62 

 
53 

 
16 

 
13 

 
11, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17, 18, 19, 
20, 24, 25, 
28   

 
CINAHL  
 

 
Diabetes mellitus, 
non-insulin-
dependent and 
information or 
knowledge 
 

 
29 

 
24 

 
6 

 
5 

 
21, 22, 27, 
29 
 

 
CINAHL  
 

 
Diabetes mellitus, 
non-insulin-
dependent and 
diabetes education 
or patient education 
and care 
  

 
119 

 
88 

 
13 

 
4 

 
23, 26, 32, 
35 
 

 
CINAHL 

 
Diabetes mellitus, 
non-insulin-
dependent and 
education program 
 

 
57 

 
32 

 
4 

 
4 

 
34, 36, 37, 
38, 39 

 
PubMed 
 
 

 
Diabetes mellitus, 
non-insulin-
dependent and 
information and 
knowledge and 
support 
 

 
35 

 
31 

 
3 

 
1 

 
33 

 
Manuell 
sökning 
 

     
2 

 
30, 31 

 

Databearbetning 
 
Totalt genomlästes 42 artiklar och de tilldelades ett arbetsnummer för att lättare kunna hålla 
isär dem under bearbetningen. Av dessa användes sedan 29 stycken till resultatet.  
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Databearbetningen startade med övergripande genomläsning av de 42 utvalda 
resultatartiklarna. Varje artikel försågs med ett egenkonstruerat försättsblad, där en kort 
beskrivning av artikeln, syftet och resultatet redovisades. Därefter analyserades och 
diskuterades artiklarna.  
 
Tretton artiklar sorterades bort med motiveringen att de inte stämde överens med syftet. De 
återstående 29 resultatartiklarna, se artikelöversikt (bilaga 1) delades med hjälp av en 
färgkodning in under de fördefinierade kategorierna; stöd och information. Då många av 
artiklarna sorterades in under information blev resultatet svårt att bearbeta så för att underlätta 
resultatbearbetningen så bildades en underkategori till information, utbildning. Artiklarna 
sorterades därefter inom respektive kategori, i likheter och olikheter för att kunna 
sammanställa resultatet på ett adekvat sätt. Några av artiklarna förekom under mer än en av 
kategorierna.  
 
 

Resultat  
 

Stöd 
 
Socialt stöd redovisades i fyra olika dimensioner, informativt stöd (information om sjukdom), 
instrumentellt stöd (hjälpa praktiskt), emotionellt stöd (ge kärlek och tillit) och bekräftande 
stöd (bekräfta beteenden) (11, 12). Patienter med typ 2 diabetes angav främst närstående men 
även kollegor, grannar och hälso- och sjukvårdspersonal som sin största källa till stöd (12-14). 
Forskning visade att äldre (66-85 år), hemmaboende typ 2 diabetes patienter hade cirka 5 
personer som ingick i deras sociala nätverk. De framhöll också att nätverket var tillräckligt för 
att uppfylla deras behov av stöd (14). Det framkom att det var av stor betydelse för 
patienterna med bra socialt stöd vid diagnostillfället och vid eventuell försämring av 
hälsotillståndet (12).  
 
Positivt stöd, både från närstående och sjuksköterska var förknippat med stärkt självkänsla 
och välbefinnande (15-18). Fysisk aktivitet och kost påverkades positivt av stöd från 
närstående och sjuksköterska (15, 17).  Barriärer för följsamheten av diabeteskost var ofta en 
brist i förståelse från närstående, men även hinder såsom födelsedagar, semestrar och att inte 
äta hemma angavs (11, 15, 17). Hur hushållet var sammansatt var av betydelse för 
kosthållningen. De som levde tillsammans med sin familj uppvisade högre följsamhet av kost 
än de som levde med enbart make/maka (15). Som hinder för att inte utöva fysisk aktivitet 
uppgavs försämrat hälsotillstånd, dåligt tålamod och brist på tid (15, 17). Det fanns ett 
samband hos kvinnor mellan diabetesrelaterad stress, bättre allmänhälsa, mer självsäkerhet 
och mer stöd (19). 
 
Det fanns en koppling mellan genus och stöd. Kvinnor och män tenderade att få olika typer av 
socialt stöd, vilket också ledde till olika konsekvenser för dem (11, 13). Män med typ 2 
diabetes uppgavs få större aktivt stöd från sina fruar, när det gällde matinköp och matlagning, 
medan kvinnorna ansåg sig få ett mer passivt stöd, till exempel i form av uppmuntran, från 
deras män (11). Kvinnor upplevde att familjen inte förstod deras liv som typ 2 diabetiker och 
därför inte kunde ge rätt stöd (13). Män med högre utbildning hade en tendens att få mindre 
socialt stöd från sina fruar. Männens metabola kontroll påverkades varken av positivt eller 
negativt stöd från maka (20). Kvinnor med bättre metabol kontroll uppvisade bra socialt stöd  
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och kände sig trygga trots sin sjukdom (19).  Kvinnor upplevde att diabetesdiagnosen hade 
stor påverkan på livet i form av rädsla, sårbarhet, skuldkänsla och nervositet. Varje människa 
är unik och stödet behöver behovsanpassas. Genom rätt stöd kunde kvinnorna bevara sin hälsa 
och motverka komplikationer (17).  
 
Det framkom i en studie som gjorts på afro-amerikanska kvinnor i medelåldern, att det fanns 
etniska och kulturella skillnader som ledde till svårigheter i att ta emot socialt stöd. Kvinnorna 
hade ofta en stor familj att ta hand om, detta medförde att många av dem valde att inte ta emot 
stöd från familjen eftersom stödet gjorde att de kände sig svaga och kränkta i sin roll som 
husmor. Konsekvensen blev att kvinnorna många gånger valde att inte låtsades om sin 
sjukdom och misskötte den för att vara sin familj till lags. Den grupp av kvinnor som fick 
adekvat socialt stöd påvisade bättre resultat i egenvård, än de som inte tog emot eller erhöll 
stöd (13).   
 
I ett försök att ge patienterna alternativt stöd upprättades ett Pro-Active Call Center Treatment 
Support (PACCTS). Stödet gavs av telefonoperatörer som fick uppbackning av en 
diabetessjuksköterska. Deltagarna delades upp i två grupper, en interventionsgrupp och en 
kontrollgrupp.  Över 90 % (n=591) av deltagarna tyckte att PACCTS var ett bra stöd. De 
ansåg att kunskapen om diabetes stärktes och att deras välbefinnande ökade. Flertalet, över  
90 % (n=591), av deltagarna tyckte att det var bra att personalen hörde av sig regelbundet.  
Deltagarna ansåg också att personalen var både kunnig och hjälpsam samt bistod med att sätta 
upp realistiska mål. Dock tyckte 21 % (n=591) att de hellre ville träffa en sjuksköterska 
personligen (21). Medicineringen ökade i både interventionsgruppen och kontrollgruppen, 
men ökningen var större i interventionsgruppen, 22 % (n=596) jämfört med kontrollgruppens  
9 % (n=596) (22). I en liknande studie var syftet bland annat att mäta förhållandet mellan 
HbA1C och telefonstöd, vilket resulterade i en minskning av HbA1C i interventionsgruppen 
men inte i kontrollgruppen. Det fanns också en signifikant skillnad mellan 
interventionsgruppen och kontrollgruppen vad det gällde kost och följsamhet av patientens 
blodsockerkontroll, till fördel för interventionsgruppen (23).  
 
Som komplement till traditionellt stöd för patienter med typ 2 diabetes var datorbaserade 
program ett alternativ (24, 25). Där Internet användes för att öka patienters fysiska aktivitet 
konstaterades en koppling mellan mer frekvent användning av programmet och en måttlig 
ökning av fysisk aktivitet. Efter 8 veckor sågs en signifikant förbättring av välbefinnandet hos 
patienter som använde programmet mer frekvent (25). I en kvalitativ studie där ett 
Internetbaserat program användes som stöd, redovisades en ökad sjukdomsinsikt, en känsla av 
att klara sig själv, deltagarna uppgav också att de fick en bra feedback. Ibland fick deltagarna 
en känsla av att akuta frågor behandlades generellt och att det var svårt att passa in 
programmet i det vanliga livet, men överlag upplevde deltagarna att det stöd de erhöll ledde 
till förbättrad livskvalitet (24). 
 

Information 
 
Studier visade att informationen som gavs var av varierande kvalitet. Några av deltagarna 
uppgav att de fått tillräcklig information om typ 2 diabetes och var nöjda med den, medan 
andra deltagare saknade möjlighet att ställa frågor och efterfrågade mer information om 
måltidsplanering, recept och P-glukos (12, 26-28). Det visade sig att patienter tog åt sig den 
information de behövde för att kunna hantera situationen vid det aktuella tillfället (28). De 
uttryckte att de var unika individer och efterfrågade mer individuell information (12, 17, 28).  
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Nydiagnostiserade typ 2 diabetes patienter var överlag nöjda med den information som de fått  
vid diagnostillfället (29). Dock eftersökte några av patienterna mer och bättre information vid 
nydiagnostisering av typ 2 diabetes. Patienterna upplevde också ett missnöje med typen av 
information. De ansåg sig få för mycket skriftlig information i form av till exempel 
broschyrer. De önskade också större möjligheten att kunna ställa frågor om sin egen speciella 
situation, bland annat om olika typer av behandlingsalternativ, livsstilsförändringar och 
följdsjukdomar (27, 29). Många ville också att deras familjer skulle bli involverade och vara 
väl informerade om deras sjukdom. Gruppen äldre ensamstående var inte lika positiva till 
socialt stöd. Önskemål från patienter med typ 2 diabetes, var att familjen i första hand fick 
information och utbildning om diabetes, i andra hand tyckte de att familjen skulle få möjlighet 
att tala med deras läkare och att erhålla informationsmaterial (29).  
 
Genom god information och utbildning kunde missförstånd förhindras. Forskning från 
Sverige redovisade exempel på patienters missförstånd; typ 2 diabetes är inte en riktig 
diabetes, diet innebär bara reducering av fett, orsaken till att patienterna förvärvat typ 2 
diabetes, vad sjukdomen innebär samt hur och varför komplikationer uppstår (26). 
Information och utbildning var därför ett sätt att göra patienter uppmärksamma på de 
komplikationer som typ 2 diabetes kan leda till (26, 30).  
 
Utbildning 
 
Utbildning för patienter med typ 2 diabetes påvisade en ökad kunskap om sjukdomen diabetes 
(28, 30-34). När patienter fick utbildning om kost och fysisk aktivitet i det dagliga livet 
resulterade det i viktminskning (31, 35). Vidare visade resultatet också på en positiv effekt av 
medicinering vid en jämförelse mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. Det mest 
framträdande var att i kontrollgruppen fick flera börja eller öka medicineringen jämfört med 
interventionsgruppen. I interventionsgruppen behövde ingen byta från oral medicinering till 
insulinbehandling medan det i kontrollgruppen var ett flertal patienter som behövde byta till 
insulinbehandling (31). Utbildning gav deltagarna de rätta individuella förutsättningarna för 
att kunna hantera sin sjukdom i det dagliga livet (12, 28, 34). Efter genomförd utbildning 
kunde positiva och långsiktiga förändringar av beteendet påvisas såsom kost, fysisk aktivitet 
och uppfattningen om egenvårdens betydelse (28, 34, 36).  
 
Inte alla deltagare fullföljde sin typ 2 diabetesutbildning. Vissa gemensamma faktorer kunde 
ses hos de deltagare som inte fullföljde sin diabetesutbildning. Dessa var högt BMI, dålig 
följsamhet av P-glukoskontroll, mer oro för sin diabetes, dåligt stöd från familj, sämre tilltro 
till sin hälsa. Patienter som däremot fullföljde utbildningen upplevde efteråt att de fick en 
bättre livskvalitet än tidigare (36). 
 
Forskning påvisade att utbildning i de flesta fall gav en signifikant minskning av HbA1C efter 
sex månader (28, 30, 31, 33, 36-38). Vid långtidsuppföljning vid 12 och 24 månader så visade 
resultatet en fortsatt minskning av HbA1C i vissa studier (30, 37) medan en ökning eller 
stagnering av HbA1C i andra (28, 31, 33, 36, 38). På ett äldreboende i Baltimore, USA gav 
utbildning ett motsatt resultat där HbA1C aldrig minskade utan istället ökade under 
utbildningstiden (32).  
 
Patienterna som deltagit i grupputbildning upplevde det positivt att få kontakt med andra som 
hade samma sjukdom och som de kunde diskutera sina problem och känslor med (28, 32-34,  
39). De som deltagit i grupputbildning där deltagarna träffades regelbundet veckovis eller  
 

8 



 
 
 

månadsvis kände en ökad tillfredsställelse av att kunna hantera sin sjukdom på ett adekvat sätt  
med hjälp av sin nya kunskap (28, 31, 32, 37). Grupputbildning där deltagarnas unika 
erfarenheter togs tillvara ansågs vara positivt (28, 32-34). Grupputbildning för typ 2 diabetes i 
form av studiecirkel var ett bra tillfälle att knyta nya kontakter med andra personer i samma 
situation. På så sätt kunde de stötta varandra vid till exempel fysisk aktivitet och matlagning. 
Tjugo av 21 tillfrågade i undersökningen svarade att de skulle rekommendera andra att delta i 
studiecirklar för patienter med typ 2 diabetes (33).  I en studie från Australien var syftet att 
jämföra fyra olika utbildningsprogram; minimalt program (en timme x två tillfällen), 
individuellt utbildningsprogram (en timme x två tillfällen + individanpassad utbildning), 
grupputbildning (tre dagars grupputbildning + uppföljning) och beteendeprogram (individuell 
utbildning i hemmet + telefonstöd). Ingen signifikant skillnad sågs mellan programmen vid 
tre, sex eller tolv månaders uppföljningar gällande HbA1C, Body Mass Index (BMI), total 
kolesterol, High Density Lipoprotein (HDL) eller systoliskt blodtryck. Minst antal avhopp 
sågs i minimal- och beteendeprogrammet och deltagarna i grupputbildningen upplevde att de 
fick mer kontakt med andra deltagare än i de övriga programmen (39). 
 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva betydelse av stöd och information till patienter med 
typ 2 diabetes. Studien byggde på 29 stycken artiklar som togs fram genom sökning i 
CINAHL och PubMed. Intentionen var att fokusera utifrån omvårdnadsperspektivet och 
därför lades tyngdpunkten på artikelsökning i CINAHL. PubMed som främst innehåller 
medicinska artiklar gav 35 träffar men endast en artikel valdes till resultatet.  
Det övergripande sökordet som använts var diabetes mellitus, non-insulin-dependent. 
Sökningen gav många träffar och begränsades därför med ytterligare sökord. Sökningarna 
gjordes med fritextord eftersom sökningarna i första hand gjordes i omvårdnadsdatabasen 
CINAHL. Författarna valde att använda samma fritextord i sökningarna i PubMed, vilket kan 
ha påverkat resultatet negativt.  
 
Författarna eftersökte och erhöll en spriding i genus, etnicitet, globalt, duration av diabetes, 
typ av stöd/information samt kvalitativa och kvantitativa studier. För att uppnå denna 
spridning så valde författarna att använda några artiklar som är äldre än fem år.  
 
Artiklarna förekom vid flera sökningar, därför ansåg författarna att sökorden var relevanta för 
syftet och stärkte därmed studiens resultat. De artiklar vars titel och abstrakt överensstämde 
med litteraturstudiens syfte valdes ut till urval ett. Relevanta artiklar kan därmed ha sorterats 
bort och detta kan ses som en svaghet i studien. Trots att författarna eftersökte en spridning av 
artiklarna, så visade det sig att flera av artiklarna påvisade samma resultat, vilket höjde 
trovärdigheten. 
 
Risk för misstolkningar och språksvårigheter minskade då studien gjordes av tre författare, 
där alla tre var delaktiga i bearbetning av artiklarna. Författarna kunde diskutera relevanta 
synonymer vid översättning, för att på så sätt ge en rättvis tolkning av artiklarna. Det 
egenkonstruerade försättsbladet som användes till varje artikel uppfattades som mycket  
positivt av författarna. Försättsbladet gav en lättöverskådlig sammanställning av artiklarnas  
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innehåll, vilket underlättade databearbetningen.  
Författarna ansåg att litteraturstudiens syfte uppnåddes och att lämpliga artiklar hittades och 
användes, vilket stärkte tillförlitligheten.  
 

Resultatdiskussion 
 
Totalt analyserades 29 artiklar. Sex var utförda med kvalitativ metod, 15 med kvantitativ 
metod och åtta med kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod. Syftet med litteraturstudien 
var att beskriva betydelsen av stöd och information till patienter med typ 2 diabetes. Med 
denna spridning av kvalitativa och kvantitativa metoder så ansåg författarna att det gav styrka 
åt litteraturstudien. De kvalitativa artiklarna gav författarna material att beskriva patienternas 
upplevelse av stöd och information, medan de kvantitativa artiklarna gav de mätbara värdena 
av stöd och information. 

Syftet var väl beskrivet i alla artiklar utom en (28). Artiklarna hade också en väl beskriven 
metod och samtliga artiklar utom en redovisade urvalet på ett bra sätt (16). Samtliga artiklar 
utom en redovisade bortfall (11). I tio artiklar, både kvalitativa och kvantitativa var det 
redovisade bortfallet 0 % (12, 14, 17, 21, 26-28, 32, 34, 37). Tretton av artiklarna redovisade 
≤25 % bortfall (15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 30, 33, 35, 36, 39). Övriga fem artiklar 
redovisade ett bortfall mellan 26-40 % (13, 23, 29, 31, 38). Nio av studierna var granskade av 
etiska kommittéer i respektive länder (11, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 36, 37), nio av studierna hade 
fått medgivande från universitet, sjukhus eller diabetikerförbund samt tre stycken var 
godkända av granskningsnämnd. Efter granskning av artiklarna med hjälp av Willmans 
kvalitetsbedömning så ansåg författarna att artiklarna genomgående hade medel eller god 
kvalitet (40).  
 

Stöd 
 
Patienter med typ 2 diabetes upplever att stöd är en viktig faktor för att kunna uppnå god 
livskvalitet trots sin sjukdom. Stöd kan ges i flera olika dimensioner beroende på individens 
egna förutsättningar och önskemål. Stöd till patienter med typ 2 diabetes kommer inte alltid 
från hälso- och sjukvårdspersonal, utan socialt stöd kommer i många fall från närstående men 
även från kollegor och grannar (6, 12). Stöd kan vara praktisk och bestå av allt ifrån att få 
hjälp med matinköp, matlagning och egenkontroll av P-glukos men det finns också andra 
former av stöd som är viktiga, till exempel att ge information, uppmuntran och bekräftelse till 
patienten. Stöd från hälso- och sjukvården bör vara individanpassat för bästa möjliga 
omvårdnad ska uppnås. Sjuksköterskan är ytterst ansvarig för den allmänna omvårdnaden och 
därmed för att ett individanpassat stöd ges. Ett positivt socialt stöd är en viktig resurs för 
sjuksköterskan att ta till vara. Sjuksköterskan bör ha till uppgift att coacha patienten så att 
han/hon vågar ta emot stöd, men också vågar be om stöd från sin omgivning. Stödet som ges 
till diabetespatienten behöver inte alltid vara så avancerat, utan kan bestå av en promenad med 
grannen eller att laga mat med en god vän (12). 
 
Barriärer är ofta ett hinder för stöd. Barriärerna är individuella och beror på patientens egen 
motivation och vilja att förändra sin livsstil (6, 17). Oftast handlar barriärerna vid diet om 
brist på kunskap, prövningar så som vid semestrar och födelsedagar och känslan av att inte bli  
tillfredställd av sin kosthållning (11, 17). Intressant är att boendeförhållanden påverkade 
följsamhet av diet. Patienter med hemmaboende barn visar på en högre följsamhet av dieten  
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än de utan hemmaboende barn (15). Vilka faktorer är avgörande för om en patient ska följa 
kostråd eller inte? Kanske beror följsamheten på att många med hemmaboende barn lever ett 
liv med bland annat mer fasta rutiner och bra kost. För att ge sina barn bra matvanor måste 
föräldrarna föregå med gott exempel. Brist på kunskap, försämrat hälsotillstånd, brist på tid 
och tålamod anges som hinder för fysisk aktivitet (15, 17). Tar inte hälso- och sjukvården upp 
vinsten med fysisk aktivitet för patienter med typ 2 diabetes eller är inte patienterna 
mottagliga för information? Författarna anser att brist på tid och tålamod inte bör vara ett 
hinder för fysisk aktivitet om patienten får fullgott stöd i form av information. För att 
sjuksköterskan ska kunna ge adekvat stöd behöver hon först identifiera patientens eventuella 
problem. Det är ett arbete som kräver individuella strategier för patienten, där ett sätt är att 
sjuksköterskan och patienten tillsammans sätter upp realistiska mål som förhoppningsvis leder 
till att patienten bättre kan hantera sin typ 2 diabetes.  
 
Det finns en tendens att gifta kvinnor oftare får passivt och tyst stöd i form av att deras make 
exempelvis inte beklagar sig över ändrad mathållning. Män däremot tenderar att få ett mer 
aktivt stöd från sin maka i form av matinköp, matlagning och av verbala uppmaningar (11). 
Författarna tror att det ligger gamla invanda könsroller till grund för detta resultat, därför är 
det viktigt för sjuksköterskan att ta hänsyn till de könsroller som förekommer och 
behovsanpassa sitt stöd till patienter och närstående. Det har visat sig att männens utbildning 
har påverkan på det sociala stödet från maka (20). Hur kommer det sig att män med högre 
utbildning får mindre stöd från deras maka än de med lägre utbildning? Är det så att kvinnor 
till män med hög utbildning är vana att deras män klarar sig själv på grund av den goda 
utbildningsnivån eller är det männen med högre utbildning som väljer att avböja erbjudandet 
om stöd och anser att det är kränkande att behöva ta emot hjälp?  
 
Det kan förekomma etniska och kulturella svårigheter i att ta emot socialt stöd. Det kan 
uppstå svårigheter för kvinnor i andra kulturer då de ofta har en komplex situation med många 
roller. Kvinnorna känner att de inte ville vara en börda för sin familj (13). Då inte alltid det 
sociala stödet från närstående till patienten fungerar adekvat kan hälso- och sjukvårdspersonal 
behöva gå in och ta en mer aktiv roll. Sjuksköterskan kan då behöva föra ett samtal om 
situationen med både patienten och patientens närstående för att komma till rätta med 
problemet. Det är viktigt att sjuksköterskan poängterar för berörda parter hur betydelsefullt ett 
bra socialt stöd är för att uppnå god egenvård av typ 2 diabetes.  
 
Både telefonstöd och datorbaserade program är exempel på teknikens utveckling där hälso- 
och sjukvården har funnit nya vägar för att ge stöd till typ 2 diabetespatienter (6). Patienter 
som tagit emot telefonstöd får sin medicinering oftare justerad, jämfört med de patienter som 
inte får telefonstöd (21). Författarna tolkar denna medicinändring som ett resultat av att 
patienterna i interventionsgruppen, tack vare det ökade stödet och genom ökad kunskap, får 
bättre kontroll över sitt P-glukos, vilket i sin tur leder till att medicineringen kontinuerligt kan 
justeras. Telefonoperatörerna är inte utbildad sjukvårdspersonal utan har endast stöd av 
diabetessköterska (21, 22). Författarna ställer sig frågande till om patientens säkerhet kan 
garanteras när inte utbildad sjukvårdspersonal används. Risken för att lämna felaktig 
information eller missbedöma situationer kan bli resultatet i denna jakt på besparingar.  
 
Ett stort antal patienter anser att den nya tekniken är ett bra stöd vid deras typ 2 diabetes, men 
dock efterfrågas det i många fall efter mer personlig kontakt.  Den nya tekniken fungerar bra 
som komplement till den traditionella vården. Exempel på fördelar med ny teknik är att 
patienten upplever tillgänglighet till personal och provsvar som mycket god (21, 24).  
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Fördelarna med den ökade tillgängligheten leder till bättre omvårdnad för patienten vilket i 
sin tur leder till förbättrad livskvalitet. Nackdelen är att tekniken kanske inte passar alla 
personer, utan är ibland beroende av vilka förutsättningar och förkunskaper patienten har. Det 
är ibland svårt för sjuksköterskan att identifiera om patienten är kapabel att utnyttja tekniken 
till fullo. Ytterligare en nackdel är att ny teknik ofta tenderar att leda till minskad personlig 
kontakt mellan patient och sjuksköterska, viktig information som bara kan förmedlas genom 
ett personligt möte riskeras att gå förlorad. Hälso- och sjukvården bör likväl beakta och 
utveckla den nya tekniken för att ge möjlighet att möta den kommande generationens 
patienter. 
 
Information 
 
Det visar sig att patienter främst tar till sig den information som de behöver vid aktuellt 
tillfälle (28). Det är viktigt att individanpassa information till patienter med typ 2 diabetes då 
alla patienter är unika och befinner sig i olika faser i sin sjukdom. Många gånger får patienter 
mer information än vad de behöver och kan ta emot för tillfället, vilket inte kan anses som 
varken god omvårdnad eller kostnadseffektivt. Därför bör information till patienten 
portioneras ut i lagom mängd vid rätt tillfälle. 
 
Variationer fanns i hur patienter upplever information vid diagnostillfället. Patienterna är 
överlag nöjda med den information de fått initialt men efterfrågar bland annat mer diskussion 
om just deras behandling och möjlighet till att kunna ställa frågor (25, 29). Vid 
nydiagnostiserad typ 2 diabetes måste därför sjuksköterskan vara lyhörd, planera och välja 
lämplig information som patienten behöver och kan ta till sig. I vissa fall kan situationen 
också kräva att närstående är delaktiga och blir välinformerade om patientens 
diabetessjukdom. Sjuksköterska bör dock tänka på att alla patienter inte vill involvera sina 
närstående. Detta fenomen har visat sig främst bland äldre, ensamstående patienter (29). 
 
Som Orem framhåller så krävs det goda teoretiska kunskaper hos sjuksköterskan för att kunna 
erbjuda adekvat information till patienten (10). God information till patienter med typ 2 
diabetes resulterar i att patienten får en större kunskap om sin sjukdom och förbättrad 
egenvård. Att sjuksköterskan ger god målfokuserad information är dock inte en garanti för att 
informationen förvaltas och uppfattas korrekt av patienten. Trots god information har bara en 
tredjedelar av alla typ 2 diabetes patienter i Sverige god metabol kontroll (26). En förklaring 
till detta kan vara missförstånd i kommunikationen mellan patient och sjuksköterska, vilket 
kan bli ett stort problem och leda till negativa konsekvenser för patienten. Missuppfattningar 
om dieten, till exempel att mängden smörgåsar inte har någon betydelse för P-glukos så länge 
inget fett användes är inte ovanliga (26). Den här typen av missförstånd kan undvikas genom 
att sjuksköterskan och patienten har en bra och kontinuerlig kommunikation samt följer upp 
de fastställda målen. 
 
Komplikationer är vanliga vid typ 2 diabetes och för med sig både fysiskt och psykiskt 
lidande samt stora samhällskostnader. Risken för komplikationer kan minskas genom god 
information och prevention (6, 34). Genom att göra patienten införstådd med riskerna, så  
ökar förhoppningsvis kontrollerna vilket i sin tur leder till minskade komplikationer och i 
förlängningen en ökad livskvalitet. För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att patienten 
verkligen förstår bakgrunden till varför han/hon ska följa sjuksköterskans råd, och inte bara 
följa råden mekaniskt.  
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Utbildning  
 
Typ 2 diabetes är en sjukdom som inte bara påverkas av ärftlighet, utan även patientens 
livsstil är avgörande för sjukdomsförloppet. Utlösande faktorer som spelar in är bland annat 
dåliga matvanor, låg fysisk aktivitet och övervikt (8). 
 
För att bromsa sjukdomsförloppet har utbildning visat sig ge stora vinster i form av påvisad 
minskning av patienternas P-glukos, lipider, kolesterol, vikt och diabetesrelaterad stress. En 
annan positiv effekt är att patienterna förbättrade sin kosthållning under utbildningen vilket i 
sin tur påverkade patienternas medicinering positivt (31, 35). Eftersom livsstilen är en 
avgörande faktor vid komplikationer för typ 2 diabetespatienten så anser författarna att 
tyngdpunkten för hälso- och sjukvårdens diabetesutbildning bör ligga på ämnena kost och 
fysisk aktivitet. God kosthållning och fysisk aktivitet har visat sig ge stora vinster för typ 2 
diabetespatienten i form av förbättrad livskvalitet, vilket i förlängningen är kostnadseffektivt 
för samhället (6). 
 
Flera studier påvisar att utbildning ger en kortsiktig minskning av HbA1C men vid 
långtidsuppföljning vid 12 och 24 månader så visar det sig att i endast två studier fortsatte 
HbA1C att minska medan HbA1C i fem studier stagnerade eller ökade. I dessa studier har 
utbildningar av olika längd och form jämförts, allt ifrån månadsmöten till intensivkurs på tio 
dagar med uppföljning (28, 30, 31, 33, 36-38). Längd och form av utbildning verkar inte ha 
någon betydelse för det långsiktiga resultatet av HbA1C, utan det är själva deltagandet av 
patienten och engagemanget från hälso- och sjukvårdspersonalen som påverkar resultatet. Det 
verkar vara förhållandevis lätt för patienter att följa uppsatta mål under utbildningens gång, 
däremot inte lika lätt att få effekten av utbildning att kvarstå långsiktigt. Är det så att 
uppföljning efter avslutad utbildning inte är tillräcklig eller saknas?  
 
Patienter som fullföljer diabetesutbildning upplever i högre grad att de fått en ökad 
livskvalitet än tidigare. De som inte fullföljer diabetesutbildningen har bland annat en sämre 
tilltro till sin hälsa och ett sämre socialt stöd från sin familj (36). När patienten inte fullföljer 
sin utbildning kan en orsak vara att patienten inte upplever sig som sjuk, eftersom symtomen 
inte alltid är så påtagliga. Därför är det viktigt att få patienterna att fullfölja sin utbildning. Det 
kan vara svårt för vissa patienter att motivera sig att delta i utbildning om den inte påvisar 
någon snabb och mätbar vinst. Deltagarna behöver känna att utbildningen tillför något, för att 
den ska upplevas som meningsfull, därför är det viktigt att sjuksköterskan betonar att de 
arbetar mot långsiktiga mål. Ett sätt är att sjuksköterskan försöker engagera patientens 
närstående, då det är viktigt med socialt stöd (6). I preventivt syfte har patientens familj god 
nytta av utbildning i typ 2 diabetes, då sjukdomen till viss del är ärftlig.  
 
Patienter som deltar i grupputbildning upplever det som positivt att få kontakt med andra med 
samma sjukdom som de kan diskutera känslor och gemensamma problem med (28, 32-34, 
39). Olika grupputbildningar bör ses som ett bra alternativ vid diabetesutbildning. Författarna  
ser det som hälso- och sjukvårdspersonalens uppgift att arbeta för sammansättning av grupper  
där varje individs resurser tas till vara. Därför är det bra att försöka göra gruppen så homogen 
som möjligt. En form av utbildning för typ 2 diabetes patienter som har prövats är att bilda 
studiecirklar (33, 38). Denna typ av utbildning kan ses som en lättsam och kostnadseffektiv 
form där deltagarna till viss del bestämmer vilka ämnen som ska diskuteras, utbildningen blir 
på så sätt mer individuell och aktuell för varje deltagare. Inte alla patienter vill delta i  
grupputbildningar då de känner sig utlämnade och inte vill diskutera sina personliga problem  
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med andra. Sjuksköterskan måste därför känna av vilken typ av utbildning som lämpar sig 
bäst för varje patient. 
 
Hur får sjuksköterskan patienten att ändra sitt beteende med bestående effekt? Som Orem 
framhåller så måste hälso- och sjukvården få varje patient att känna ett egenansvar för sin 
hälsa. Sjuksköterskan måste ha praktiska och teoretiska kunskaper om typ 2 diabetes för att 
hjälpa patienten att utveckla goda vanor för att på så sätt förbättra patientens egenvård (10). 
Olika faktorer påverkar egenvården. Patienter som inte får eller tar emot socialt stöd, uppvisar 
sämre resultat i sin egenvård. Utbildning påverkar däremot patientens egenvård i positiv 
riktning (13, 28, 34, 36). Bra egenvård styrs av patientens vilja att ta till sig kunskap, tillgång 
till bra information samt egna erfarenheter (10). Om sjuksköterskan kan få patienten att ändra 
sitt beteende så att det leder till adekvat egenvård, så uppnås stora vinster för patienten och 
hälso- och sjukvården. 
 
 

Konklusion 
 
Positivt stöd är förknippat med stärkt självkänsla och ökat välbefinnande. Den största källan 
till socialt stöd erhålls från närstående, men även från sjuksköterskan. Hälso- och sjukvården 
börjar erbjuda alternativa former av stöd, bland annat telefonstöd och datorbaserat stöd. 
Information som ges till patienter med typ 2 diabetes beskrivs vara av varierande mängd och 
kvalitet. För att patienten ska ta till sig information så bör den vara aktuell och individuellt 
utformad. Det spelar ingen roll vilken typ av diabetesutbildning patienten får, utan det 
viktigaste är att patienten deltar i någon form av diabetesutbildning. Utbildning resulterar i en 
minskning av HbA1C vid korttidsuppföljning, däremot ses inte samma positiva resultat vid 
långtidsuppföljning.  Grupputbildning upplevs som positivt för de flesta av deltagarna, då de 
får möjlighet att knyta kontakt med andra i samma situation. Information och utbildning leder 
till ökad kunskap och kunskap ger trygghet för patienten. Varje människa är unik och därför 
behöver stöd, information och utbildning behovsanpassas. När patienten har kunskap och ett 
bra stöd som bas, så ökar det förutsättningarna för följsamhet. 
 
 

Implikation 
 
Diabetesvården behöver i framtiden bli mer patientcentrerad. Sjuksköterskan bör ta tillvara på 
den kompetens som patient och anhöriga förfogar över. För att kunna utveckla och förbättra 
hälso- och sjukvården så behövs mer kvalitativ forskning inom typ 2 diabetes med fokusering 
på patientens unika och individuella livssituation. Med rätt information vid rätt tillfälle kan 
varje patients behov tillfredsställas på ett bättre sätt. Då hälso- och sjukvårdens ekonomi är 
ansträngd är det viktigt att arbeta för en kostnadseffektiv diabetesvård. Trots att det idag 
genomförs många utbildningar och patienterna har tillgång till ett stort flöde av information, 
så uppnås oftast inte de långsiktiga effekterna som eftersträvas. Framtida forskning bör därför 
läggas på att finna de faktorer som leder till de bästa långsiktiga effekterna av utbildning och 
information till patienter med typ 2 diabetes.    
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