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Livsstilsmottagningen 

Effekter av fysisk aktivitet på recept och livsstilsutbildning på metabol 

kontroll, självskattad hälsa och livskvalitet hos patienter med diabetes 

typ 2 – en pilotstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bakgrund 

 

Diabetes är en världsomfattande sjukdom ofta kallad en pandemi (1). 
Förekomsten av diabetes ökar snabbt, framför allt i Indien, Kina, USA, Mellersta Östern 
och delar av Latin Amerika. I de nordiska länderna ökar prevalensen för typ 2 diabetes 
(T2D) kraftigt från 50-60 års ålder, och bland individer över 70 år är ca 20% drabbade. 
Vanligaste riskfaktorer för T2D är övervikt och fysiskt inaktivitet (2-3). Flera studier visar 
att fysisk aktivitet är ett effektivt behandlingsalternativ  till tablett- eller insulinbehandling 
(4-6) vilket även visats i en systematisk översikt (7) Forskning visar även att mindre 
stillasittande är lika viktig som fysisk aktivitet (3, 8-9). Ökad fysisk aktivitet leder till ökad 
insulinkänslighet tack vare stimulerade GLUT4 receptorer i skelettmuskulatur samt ökad 
LPL-aktivitet (10). 
 

Livskvalitet är ett viktigt mått på hälsa och god livskvalitet representerar det yttersta 
målet för alla hälsoinsatser. Diabetiker har lägre livskvalitet till följd av depression samt 
mikro- och makroangiopati (11-12). I the 30 year United Kingdom Prospective Diabetes 
Study (UKPDS) har man dock konstaterat att intensifierade behandling med nära 
normala glukosvärden inte minskade makrovaskulära komplikationer (13). Man 
bekräftar istället vikten av kost och motion i behandling av diabetes (14). 
 

I Europa var den beräknade genomsnittliga årliga kostnaden per patient med T2D 2834 
EUR år 1999 (data från Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, 
Sverige och UK). Av dessa kostnader stod slutenvården för 55 %. Däremot var 
läkemedelskostnaderna för perorala antidiabetika och insulin relativ låga och stod för 
endast 7 % av de totala sjukvårdskostnaderna för typ 2 diabetes (15). 
  
En stor andel av patienterna med T2D behandlas i primärvården. Förebyggande arbete 
är en del av primärvårdens arbete och innefattar både primär- och sekundär preventiva 
insatser. Behandlingen av patienter med T2D ska ske på ett evidensbaserat, säkert och 
kostnadseffektiv sätt. Utbildning riktad till personer med diabetes och råd om ökad 
fysisk aktivitet är årgärder som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för 
diabetsvård (16). 
 
 

Syfte 

 

Denna pilotstudie syftar till att utvärdera om fysisk aktivitet på recept, FaR, och 
livsstilsutbildning i en grupp personer med typ 2 diabetes är metoder för att nå 
grundläggande behandlingsmål.  
 

Frågeställningar: 
1. Påverkar FaR och livsstilsutbildning på livskvalitet? 

2. Påverkar FaR och livsstilsutbildning på metabol kontroll? 

3. Påverkar FaR och livsstilsutbildning läkemedelsbehandlingen? 

 

Metod 



 

 

Design 

 

Klinisk pilotstudie med en interventionsgrupp och uppföljning efter 12 månader. 

Mätningar före och efter interventionen. 

 

Procedur 

 

Studien genomfördes vid en vårdcentral i primärvården i Kiruna under 2011 och 2012. 
Deltagare i interventionen var personer med typ 2 diabetes, både tablett och 
insulinbehandlade. Deltagarna rekryterades genom annons i en lokal tidning. Regeln 
"först till kvarn" gällde. Interventionen var gruppbaserad och gruppen var avsedd för 12 
personer. Totalt rekryterades 12 personer med en medelålder på 63,8 år men 
variationen i ålder var stor. Deltagarna träffade en läkare för kontroll av aktuell  
läkemedelsbehandling och genomgick undersökning med kliniska mätningar samt 
svarade på enkätfrågor, före utbildningsstarten och vid uppföljning efter 12 månader. 
Laboratorieprover togs ett par dagar före läkarbesöken.  
 

Kliniska mätningar och laboratorieprover 
 

Mätning av längd, midjemått och vikt. Vägningen utfördes utan skor och i kläder för 
inomhusbruk. Body mass index, (BMI) beräknades. Analys av fasteblodglukos, HbA1c 
och lipidprofil.  
 

Effektmått 
 

Midja cm 

Längd och vikt cm och kg 

BMI kg/m² 

HbA1c mmol/mol 

Fasteblodglukos mmol/l 

Lipid profil: 
Total kolesterolet, HDL, Trigliceryder 
 LDL 

 

mmol/l 
beräknades 

 
 
 

Instrument 
 

Enkät EQ-5D-3L är ett enkelt skattningsinstrument  för bedömning av hälsorelaterad 
livskvalitet (HRQoL) (17-18). Det består av 5 korta frågor där patienten får skatta 
dimensionerna: rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/ besvär och 
oro/nedstämdhet. Svarsalternativen har tre graderingar: inga, måttliga och svåra 



problem. Utifrån svarsalternativen kan ett index beräknas och frågorna kan även 
redovisas deskriptivt. I enkäten finns även en skala från 0 till 100, EQ-VAS där 
patienten får skatta sitt aktuella hälsotillstånd. 
 

Effektmått 
 

Variabel Gradering 

Rörlighet inga (1p), måttliga (2p), svåra (3p) problem 

Hygien som ovan 

Huvudsakliga aktiviteter som ovan 

Smärtor/ besvär som ovan 

Oro/ nedstämdhet som ovan 

 
 

Interventionen 

Interventionen bestod av utbildningsinsatser under 5 veckor i form av föreläsningar och 
10 träningstillfällen med sjukgymnaster för fysiska övningar och praktisk tillämpning av 
aktiv livsstil. Mellan träffarna med sjukgymnasterna erbjöds deltagarna föreläsningar av 
dietist, diabetessköterska, kurator och läkare. Föreläsningarna handlade om patogenes 
av diabetes, kostråd och egenvård av diabetes. Utbildning varade i 5 veckor. Efter 
avslutad kurs fick deltagarna ett FaR förskrivet av sjukgymnast som sedan följdes upp 
efter 12 månader. Efter utbildningen skulle patienter tillämpa dem nya kunskaperna i 
vardagen och fortsätta på egen hand i 1 år.  
 

Datakällor 
 

Ovan nämnda enkäter och laboratorie-prover. Läkemedelmodulen i VAS journalen. 
 

Plan för bearbetning och analys 

 

Studien är en pilotstudie med en intervention utan kontrollgrupp. Eftersom kontrollgrupp 
saknas kommer försökspersonens data innan interventionens start att användas  som 
kontroll till samma försökspersons data vid 12-månadersuppföljningen.  Varje 
deltagares mätvärden vid före- och eftermätningarna redovisas deskriptivt och gruppens 
medelvärden beräknas. Medelvärdet för EQ-index och VAS-skalan före och efter 
beräknas på gruppnivå. Svaren på EQ enkäten redovisas också deskriptivt på 
gruppnivå. Eventuella förändringar av deltaganas diabetesbehandling under 
uppföljningstiden redovisas. Vi vill även analysera hur många som verkligen förändrade 
sin livsstil med hjälp av interventionen. 
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