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Abstract 

The effect of self-management education in people with type 2 diabetes mellitus 

in Europe, a descriptive systematic review 

Aim: The aim of this study was to do a descriptive systematic review of already 

published research on the effect of group-based self-management education 

(DSME) in people with diabetes mellitus type 2 in Europe.  

Methods: Systematically searched five  databases on the topic from 01.01.2012- 

30.08.2018. The primary outcome was glycated haemoglobin (HbA1c); secondary 

outcome included Body Mass Index (BMI), Sociodemographic- and socioeconomic 

factors.  

Results: Twelve articles were included (n=2885 participant pre-test, vs, n= 2636 

participants post-test). Greater reduction in HbA1c occurred in group- based 

DSME  with 6,7 mmol/mol compared with control groups with a reduction with 2,6 

mmol/mol. Outcomes also favoured group- based DSME for BMI but not with a big 

difference.  

Conclusions: Group based DSME interventions are more effective than usual care 

on HbA1c outcome in people with type 2 diabetes. 
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Introduktion 

Diabetes mellitus (DM) är en av världens mest hotfulla sjukdomar och antal 

diagnostiserade ökar explosivartat både nationellt och internationellt. Bara i Norge 

lever cirka 4% av befolkningen med diagnosen. Totalt har cirka 250 000 någon 

form av diabetesdiagnos och cirka 220 000 är diagnostiserade med diabetes 

mellitus typ 2 (DM2). Tyvärr är det ett stort mörkertal här, då undersökningar har 

visat att det finns många personer med odiagnostiserad diabetes i Norge. Det mer 

reella talet för personer med DM2 är mellan 300 000–400 000 stycken. 

Förekomsten av diabetes ökar i hela Europa, i vissa av Europas länder har 10–

12% av befolkningen sjukdomen.  (Diabetesforbundet, 2016), (World Health 

Organization, 2018). Både behandling och skötsel av sjukdomen är 

sammankopplad med personens beteende kring dennes hälsa, livsstil och 

socioekonomiska tillstånd (Łuczyński, Głowińska-Olszewska, & Bossowski, 

2016). 

När man blivit diagnostiserad med en kronisk sjukdom som DM2, kan det kännas 

som om hela livet välts omkull och man vet inte hur man ska kunna leva med 

sjukdomen. Då är det viktigt att personen fort tar del av sin behandling för att 

kunna bemästra och leva med sjukdomen på bästa möjliga sätt för att kunna ha 

hög livskvalitet resten av livet. Diagnosen DM2 kräver väldigt mycket av 

personen som blivit sjuk, då man måste lära sig massa nya saker. Personen ska 

lära sig mäta blodsocker, man ska kunna tolka sitt blodsockersvar och kunna 

injicera insulin eller ta andra typer av antidiabetikum. Personen måste också ändra 

tankegången angående kost, motion och livskvalitet. Vad man en gång tänkte var 

livskvalitet kanske man nu måste ändra på. Men det som är viktigt att tänka på är 

att livet är inte slut bara för att man fått DM2 (Diabetesforbundet, 2015). För att 

kunna lära sig mest möjligt om sjukdomen kan det vara till stor hjälp att delta på 

någon form av self-management kurs (Diabetes Self-management education= 

DSME). Specialisthälsovården har ansvar för att erbjuda alla personer med 

nydiagnostiserad DM2 en typ av startkurs. Den här upplärningen ges oftast i 

grupp och den kursen kommer i tillägg till individuell uppföljning 
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(Helsedirektoratet, 2016a). DSME är uppbyggda på olika sätt men alla har som 

mål att lära personer som drabbats av DM2 att lära sig leva med och att man på 

bästa möjliga sätt kunna hantera sjukdomen, man måste även till en viss grad lära 

sig att behandla sjukdomen själv. Det kräver oftast en livsstilsändring och man 

måste acceptera att sjukdomen är en del av det dagliga livet. Målet med 

livsstilsändringen är att undgå att bli sjukare och de flesta personer som drabbats 

av en kronisk sjukdom önskar i största möjliga grad att mästra detta på egen hand. 

Att delta på en DSME samtidigt som en individuell upplärning har som mål att ge 

var enskild person ett grundfundament att själv kunna ta egna beslut angående sin 

diabetes (Diabetesforbundet, 2015).  

Det har gjorts flera systematiska litteraturstudier över effekten av DSME hos 

personer med DM2, men tyvärr har det inte gjorts så många som baserar sig bara 

på studier från Europa, utan de har tagit med studier från hela världen. En av de 

sista systematiska litteraturstudierna som gjorts på området och som baserar sig på 

effekten av gruppbaserad DSME hos personer med DM2 är publicerad i 2017 av 

(Odgers-Jewell et al., 2017) och är utförd i Australien. Den här studien bygger de 

vidare på två tidigare studier gjorda av (Deakin, McShane, Cade, & Williams, 

2005), (Steinsbekk, Rygg, Lisulo, Rise, & Fretheim, 2012) och de önskade med 

sin studie att uppdatera bevisen på den effekt som gruppbaserad undervisning har 

hos personer med DM2. Då bland annat att se på effekten av HbA1c som är ett 

långtidsblodprov som anger genomsnittskoncentrationen av blodsockret i blodet. I 

meta-analysen de gjorde av 47 inkluderade artiklar visar de signifikant sänkning 

och signifikant förbättring av HbA1c vid 6–10, 12-14, 18 och 36-48 månader efter 

interventionen, men inte efter 24 månader där det inte var någon signifikant 

skillnad mellan grupperna. 6-10 månader efter interventionen [n=30 studier] 

sänktes HbA1C värdet med 3 mmol/mol och de hade sänkt sitt HbA1C med 10 

mmol/mol efter 36-48 månader [n= 5 studier). Totalt sett sänktes HbA1c hos 

interventionsgrupperna med 4 mmol/mol jämfört med kontrollgrupperna, vilket 

visar till en god effekt hos de personer som deltagit på en gruppbaserad DSME. 

Ett av de sekundära resultaten de önskade att undersöka var om BMI påverkades 
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efter en gruppbaserad DSME men till trots för att det var signifikant förbättring på 

vikten hos deltagarna i DSME visade det ingen signifikant effekt på BMI. En 

annan tidigare systematisk litteraturstudie som baserar sig bara på europeisk 

forskning och randomiserade kontrollerade studier är publicerad i 2017 

(Bongaerts et al., 2017), deras studie inkluderar artiklar mellan januari 2000-juli 

2015. Ingen av deras sju inkluderade artiklar är publicerade efter 2011. De såg i 

sin studie ingen stor förändring i HbA1c eller BMI hos de personer som fått 

DSME jämfört med kontrollgruppen. Men då (Bongaerts et al., 2017) studie 

baserar sig på äldre artiklar är det dags för en ny systematisk litteraturstudie som 

bygger på europeisk forskning från 2012 och till idag för att se om resultaten har 

ändrat sig eller om det ser likadant ut. Även WHO (World Health Organization 

Regional Office for Europe, 2012) önskar i sin handlingsplan för genomförande 

av den Europeiska strategin, för förebyggande och kontroll av icke-smittsamma 

sjukdomar mellan 2012-2016, se bevis på hur self-management program fungerar 

i Europa. På grundlag av detta görs den här systematiska deskriptiva 

litteraturstudien. 

Syftet med den här studien är att göra en systematisk deskriptiv litteraturstudie 

över redan publicerad forskning om effekten av gruppbaserad self-management 

kurs hos personer med diabetes mellitus typ 2 i Europa. Önskar med den här 

systematiska litteraturstudien att se på effekten av HbA1c och BMI hos personer 

som deltagit på någon form av gruppbaserad DSME. Vill även undersöka om det 

är några sociodemografiska- eller socioekonomiska faktorer som påverkar 

resultaten av en sådan typ av kurs. 

Metod 

Detta är en systematisk deskriptiv litteraturstudie som bygger både på Arlene 

Finks bok om hur man gör en systematisk litteraturgenomgång (Fink, 2014) samt 

på en artikel om PRISMA-riktlinjer från (Liberati et al., 2009) som visar till hur 

man systematiskt genomför en systematisk litteraturstudie. Forskningsfrågan 
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inkluderar PICO schemats komponenter: Participants, Intervention, Comparison 

Outcome och Study förklarat i figur 1. 

Figur 1 

 
PICOS  

Participants/ 

Population 

Personer med Diabetes Mellitus typ 2 
 

Intervention Diabetes self-management kurs/utbildning 

Comparison Ingen 

Outcome HbA1C, Body Mass Index (BMI), sociodemografiska och 

socioekonomiska faktorer som påverkar effekten av self-

management kurs/utbildning 

Study Randomiserade kontrollerade studier (RCT), kontrollerade 

studier, Kohortstudier, klinisk prövning, observationsstudier, 

kvasi-experimentella studier. Studier där 2 grupper är 

jämförda med varandra genom en pre- posttest. 

 

Strategi för litteratursök 

Tillvägagångssättet på denna deskriptiva systematiska litteraturstudie är att den 

kan upprepas av andra forskare, där de kan följa samma syfte, samma design, 

samma sökstrategi och de samma inklusions- och exklusionskriterier som blivit 

använt i denna studie. De fem databaserna: PubMed, CHINAL (EBSCO), 

MedLine (Ovid), PsycInfo (Ovid) och SweMed+ blev systematiskt genomsökta. 

Sökord och MeSh-termer som användes var synonymt med varandra, dock i 

någon mån uppbyggda på olika sätt. Diabetes termerna som användes var: 

diabetes mellitus type 2, type 2 diabetes, diabetes och diabetes mellitus. För 

undervisning/kurs användes orden: patient education eller education. För ordet 

self-management användes i söket orden: self-management, self-care och self-

efficacy. För orden sociodemografiska- och socioekonomiska faktorer användes: 

sociodemographic factors, socioeconomic factors, individual factors, population 

characteristics och patient factors.   
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Inklusionskriterier 

De artiklar som skulle inkluderas i den här systematiska litteraturstudien var 

tvungna att möta sju olika kriterier för att vara berättigade för inklusion. Dessa 

var: Att studierna ska ha undersökt vilken effekt åtminstone en intervention som 

involverar typ 2 diabetes self-management education program (DSME), och har 

interventioner som involverar aktiviteter som är avsedda att förbättra deltagarnas 

kunskap, kompetens och förmåga att själva utföra self-management aktiviteter för 

att förbättra sitt långtidsblodsockervärde (HbA1C) och sitt BMI (Body Mass 

Index). Inkluderade studier skulle ha (minst) en interventionsgrupp och (minst) en 

kontrollgrupp. Inkluderade alla studier som involverar patienter med DM2, 

inkluderar patienter både med och utan medicinsk behandling med insulin eller 

andra typer av medikament. Deltagarna ska vara 18 år och äldre. Inkluderade 

studier kommer från något av Europas alla länder. Studiedesignen på artiklarna är 

randomiserade kontrollerade studier (RCT), kontrollerade studier, Kohortstudier, 

klinisk prövning, observationsstudier, kvasi-experimentell. Alla artiklarna ska ha 

haft åtminstone en pre-, post-test av interventionen och kontrollgruppen som blivit 

gjord, som mätning av HbA1C och/eller BMI. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, svenska, norska eller danska. De inkluderade artiklarna skulle vara 

utgivna från 01.01.2012- 30.08.2018. 

Exklusionskriterier 

Studier utförda utanför Europa och studier utförda innan 2012. Studier som enbart 

involverar patienter med diabetes mellitus typ 1 blev exkluderade; på grund av att 

de oftast har fått sin sjukdom i ung ålder, det kan även vara andra personliga 

faktorer/karaktärer som är olika från de som drabbas av sjukdomen i vuxen ålder. 

Jag exkluderar även studier som har inkluderat dementa eller personer med 

funksjonsvariation då jag i denna studie har valt att fokusera på annars kognitivt 

friska personer som klarar av att delta i self-management utbildningskurser. 

Studieval 

Studierna från de 5 olika databaserna blev exporterade till EndNote X9, för att bli 

sparade och förvaltade. Genom EndNote X9 blev duplikaten borttagna. Genom en 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Randomiserad_kontrollerad_studie
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tvåstegsprocess gicks alla artiklarna genom, först genom att läsa genom abstrakten 

och såg efter inklusions- och exklusionskriterier. I andra steget så gicks 

fulltexterna genom och avslutade inklusions- och exklusionskriterier för varje 

artikel.   

Datautvinning och kvalitetsbedömning 

Kvaliteten av studierna blev rankade efter ett blankettformulär för samling av 

information om studieberättigande som blev utformad utifrån Arlene Finks bok 

(2010). Se figur 2. Första steget i kvalitetsbedömningen är ett praktiskt steg, där 

ska man gå genom de första delarna av sina kriterier. I detta steget måste man 

svara JA på alla frågor, annars ska studien inte inkluderas. I steg nr 2, ser man på 

kvaliteten av metoden och resten av studien. Har forskarna skrivit och tagit upp de 

kriterierna som står där får man 1 poäng. Tar de inte upp det får man inte poäng 

för det. För att artikeln ska kunna inkluderas i den här studien måste de få minst 5 

poäng eller högre. En totalpoäng för varje artikel blev noga summerad och visas i 

Tabell 1.  

Analysmetod 

Traditionella systematiska litteraturstudier fokuserar oftast på mätningar och 

effektiviteten precis som den här litteraturstudien gör. Dock fokuseras det på i den 

här studien att få fram kontextuella bevis som gör det enkelt för läsaren att förstå 

resultaten som läggs fram i en narrativ text. All forskningsdata som blir 

presenterade i artikeln har blivit uträknade utifrån den informationen som de 

inkluderade artiklarna har presenterat. Data blev analyserat med användning av 

IBM SPSS Statistics version 25. Deskriptiv statistik blev utförda på kontinuerliga 

variabler och är presenterade som genomsnittsvärden (mean) och som 

standardavvikelser (SD).  

Intervention 

Interventionsgruppen ska ha deltagit i någon form av gruppbaserad DSME 

arrangerad i olika typer av sammanhang och olika typer av upplägg. Det viktiga är 

att interventionen har innehållit aktiviteter som är avsedda att förbättra deltagarnas 
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Figur 2. 

Artikel/Årstal:___________________________________________________   

Steg 1: Practical Screen: Svara på alla frågorna, om man får NEJ på någon 

fråga STOPPA och gå inte vidare med steg 2 (Metodisk screen) 

1. Är artiklarna på svenska, engelska, norska eller danska? 

Ja   Nej 

2. Har artikeln blivit publicerad efter 01.01.2012 

Ja   Nej 

3. Innehåller studien information om män och kvinnor, och andra 

sociodemografiska-/socioekonomiska faktorer och hur de påverkat 

resultaten? 

Ja   Nej 

4. Är personerna över 18 år? 

Ja   Nej 

5. Innehåller studien personer med Diabetes Mellitus typ 2 och deltagit på en 

self-management kurs? 

 Ja   Nej 

 Steg 2: Methodological Quality Screen: Ge 1poäng för varje ja, Studier som ska 

inkluderas måste få 5 poäng eller fler för att bli inkluderade i studien 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterier Ja Nej 

1. Diskuterar artikeln vilken studiedesign de använt?   

2. Huvud resultat/utfalls variabler är definierat   

3. Utvärdering av testresultat med hjälp av  

statistiska analysmetoder. Som HbA1C, BMI och 

egenomsorg 

  

4. Forskningsdata är inhämtad i analyseringssyfte   

5. Gruppen/populationen som blir studerad är 

slumpmässig från en specifik definierad population, 

eller så är hela populationen utvald att delta 

  

6. Studiepopulation är beskriven    

7. Respons på tillräckligt många deltagare blir 

diskuterade 

  

8. Förklarat vilken typ av self-management kurs/ 

utbildning personerna med Diabetes Typ 2 har fått.  

  

9. Diskuterat vilken typ av intervention som deltagarna 

har fått. 

  

10. Forskarna sörjer för att det finns evidens för 

validiteten av datakällorna använda för 

huvudvariablerna (HbA1c och BMI) 

  

Total poängsumma:    
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kunskap, kompetens och förmåga att själva kunna klara av att utföra self-

management aktiviteter för att förbättra sitt långtidsblodsockervärde (HbA1c) och 

sitt BMI (Body Mass Index). Både interventions- och kontrollgruppen ska även ha 

mätt HbA1c och BMI både pre- och posttest för att kunna mäta effekten av den 

behandling de har fått. 

Önskade resultat 

HbA1c 

HbA1c är ett långtidsblodprov som anger genomsnittskoncentrationen av 

blodsockret över en period från sex till åtta veckor före blodprovstagningen 

gjordes. Utifrån det här blodprovet mäts den andel hemoglobin som socker har 

bundit sig till. Från och med 30 september 2018 fick Norge en ny skala på HbA1c 

att förhålla sig till, från tidigare blev HbA1c mätt i %, nu däremot mäts det i 

mmol/mol (Diabetesforbundet, 2019). Många av de andra europiska länderna 

hade redan gått över till den nya versionen, medans Norge har väntat länge på att 

företa ändringarna (Noklus). Normal HbA1c hos en person utan diabetes ligger på 

en värde upp mot 42 mmol/mol, medans personer med välreglerad diabetes kan ha 

värden upp till omkring 53 mmol/mol (Diabetesforbundet, 2019). Flera av 

artiklarna som är inkluderade i den här studien mätte HbA1c på det gamla sättet, 

med hjälp av konvertering kalkylatorn från (Noklus) kunde de gamla värdena lätt 

konverteras.  

BMI 

Body Mass Index (BMI) används för att kunna mäta en persons näringsstatus och 

hälsorisk. Tillsammans med BMI ser man även på midjemått, fysisk aktivitet, 

kosthåll, rökning och annat som kan variera från person till person 

(Helsedirektoratet, 2016b). BMI är baserat på vilken effekt av överdrivet 

kroppsfett har på sjukdom och död. Det är även relaterad till adipositas (fetma). 

BMI utvecklades som en riskindikator för sjukdom; om BMI ökar, ökar även 

risken för vissa sjukdomar. Några vanliga sjukdomar som är relaterade till 

övervikt och fetma är: för tidig död, hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, artros, 
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vissa cancerformer och diabetes. BMI räknas ut såhär: BMI =  

vikten (kg)

längden x längden (m 2)
 .  Värde mindre än 18,5 är undervikt, 18,5–24,9 är 

normalvikt, 25-29.9 är övervikt, 30-34,9 är fetma grad 1, ett värde på 35-39,9 är 

fetma grad 2. Sista är fetma grad 3 och då har personen ett BMI värde på 40 och 

uppåt (R. O. f. E. World Health Organization). 

Resultat 

Identifiering av studier 

I det inledande litteratursöket identifierades 324 artiklar (efter att dupletter blev 

borttagna) från de fem databaserna som blev genomsökta efter aktuella artiklar. 

Fulltext artiklar blev bedömda gentemot inklusions- och exklusionskriterierna och 

ett total av 12 artiklar blev tillslut efter systematisk genomgång inkluderade till att 

göra en deskriptiv litteraturstudie, se figur 3 för flow diagram.  

Kvalitet av inkluderade studier 

Då författaren är ensam forskare till den här litteraturstudien har ingen annan 

forskare deltagit i litteratursöket eller genomgången av artiklarna. Litteraturen 

säger att det helst ska vara minst två forskare som gör det  (Fink, 2014) därför är 

inte artiklarna som är inkluderade i den här studien kvalitetssäkrade utav minst två 

forskare. Därför gicks alla artiklar genom ordentligt av författaren och om det var 

några frågetecken togs de upp tillsammans med handledaren. De flesta av de 

inkluderade var klara i sina mål och deras valda metoder var lämpliga för den här 

studiens syfte. Till författarens hjälp användes det schema som beskrevs i 

metoden. Alla inkluderade studier fick mellan åtta till tio poäng. De flesta av de 

inkluderade studierna var RCT studier och personerna som deltog hade blivit 

indelade randomiserat i någon grupp. De andra studierna som inte var RCTer hade 

även de en beskrivning på hur de hade delat in studiedeltagarna i antingen 

interventionsgrupp eller kontrollgrupp.  
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Figur 3 

PRISMA 2009 Flow Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla inkluderade studier rapporterade om sociodemografiska faktorer, och då 

huvudsakligen om ålder och kön, bara några av studierna inkluderar etnicitet. 

Även socioekonomiska faktorer blir nämnda men detta bara i sex av studierna. Så 

Sociodemografiska och socioekonomiska faktorer togs i alla studier upp vid 

Records identified through database searching, PsycINFO (47) 

PubMed (59) MedLine (12) CINAHL (208) SweMed+ (9) 

(n = 335) 

Records after duplicates removed 

(n = 324) 

Records screened 

(n = 324) 

Records excluded 

(n = 267) 

Full-text articles assessed 

for eligibility 

(n = 57) 

Exkluderade artiklar på 

grund av studiedesign (var 

inte nog förklarat i abstrakt), 

språk, årtal, intervention 

inte/inte nog beskrivet. 

Kvaliteten på studierna var 

inte tillfredsställande nog att 

de skulle inkluderas i denna 

systematiska litteraturstudie. 

(n= 45) 

  

 

 

Studies included in 

descriptive analysis 

(n = 12) 
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baseline men bara fyra av dem nämnde detta vidare i resultatdelen och 

diskussionen i sina studier.  

Sammanfattning av inkluderade studier  

Alla inkluderade artiklar i den här litteraturstudien handlar om diabetes typ 2 och 

deltagarna i studierna har blivit indelade i antingen en interventionsgrupp eller en 

kontrollgrupp. Se tabell 1 för inkluderade studier. 

Interventionsgruppen har deltagit i någon form av self-management 

kurs/utbildning och kontrollgruppen har fått en annan typ utbildning/kurs eller 

vanlig behandling/läkartid/möte med läkare, dietist eller diabetessjuksköterska. 

Studierna är genomförda i Danmark (n= 1), Grekland (n= 1), Italien (n= 1), Norge 

(n= 1), Portugal (n= 1), Storbritannien (n= 3), Sverige (n= 1), Turkiet (n= 1) och 

Tyskland (n= 2). Alla inkluderade studier är kvantitativa med en pretest och en 

posttest på både interventionsgruppen och kontrollgruppen som blivit studerade, 

där de har sett på resultat och ändringar av HbA1c och BMI. Alla studier tar för 

sig HbA1c värde både pre- och posttest medan BMI är studerat i åtta av de 

inkluderade tolv studierna.  

Antal personer inkluderade i studierna varierar något från pre- till posttest, pretest 

är det 2885 deltagare medan posttest har antalet deltagare sjunkit till 2636. Det är 

i tre av studierna deltagarantalet hade sjunkit med 128 i interventionsgrupperna 

och 135 personer i kontrollgrupperna. Tio av studierna visar på vilket kön, 

deltagarna i studien har. I studierna deltog totalt 1307 män och 1090 kvinnor och 

de var i genomsnitt 62 år. Det var bara två studier som hade sett på om deltagarna 

var gifta, var sambos eller bodde ensamma. Det var 207 personer som var gifta 

eller var sambos, medan 63 av deltagarna bodde ensamma. Fyra av studierna 

säger något om deltagarnas utbildningsnivå, av totalt 649 personer har 116,43 

minst 13 års utbildning medan 346,58 har 13 år och längre utbildning. En studie 

på 186 personer visar bara att genomsnittlig skolgång var på 9,7–10 år. Nio 

studier nämner sjukdomslängd hos studiedeltagarna, i interventionsgrupperna är 
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genomsnittssjukdomslängd beräknad till 7,75 år och kontrollgruppens 

sjukdomslängd är beräknad till 8,05 år. 

Resultat av önskade utfall 

HbA1c blev kontrollerat i alla inkluderade studierna, genomsnitts HbA1c pretest 

på interventionsgruppen var på 60,4 mmol/mol (SD 8,7) och hos kontrollgruppen 

låg denna nivå något lägre med 59,3 mmol/mol (SD 6,4). Posttest hade 

interventionsgruppens HbA1c sjunkit till 53,7 mmol/mol (SD 6,1) och 

kontrollgruppens nivå hade sjunkit till 56,7 (SD 6.0). Vilket ger en 

genomsnittsänkning hos interventionsgruppen på -6,7 mmol/mol och -2,6 

mmol/mol hos kontrollgruppen.  

BMI blev undersökt i åtta av artiklarna, genomsnitts-BMI pretest hos 

interventionsgruppen var på 31,5 (SD 1,2) och hos kontrollgruppen visade det sig 

att de hade lägre BMI vid pretest på 30,9 (SD 1,6). Posttest hade 

interventionsgruppen lyckats sänka sitt BMI till 30,9 (SD 1,0), medan 

kontrollgruppen däremot hade ökat sitt BMI upp till 31,1 (SD 2,4). Vilket ger en 

genomsnittsänkning på -0,6 på BMI hos interventionsgruppen, medan 

kontrollgruppens BMI har ökat i genomsnitt med 0,2.  

Sociodemografiska- och socioekonomiska faktorer som påverkar 

resultaten  

Bara fyra artiklar visar till vilken effekt sociodemografiska och socioekonomiska 

faktorer har på DM2 personer som tagit en DSME. Åtta artiklar visar bara 

faktorerna i baseline och säger att det inte var någon signifikant skillnad på de 

olika grupperna. Studien som (da Vico et al., 2013) har gjort visar att ålder inte 

har något att säga för att nå lägre HbA1c eller ej. De har även sett i sin studie att 

de som har succé med att sänka sitt HbA1c har oftast en kortare sjukdomslängd, 

de har även lägre HbA1c och BMI vid baseline. (do Rosario Pinto, Parreira, 

Basto, & Dos Santos Mendes Monico, 2017) visar i sin studie att personer med 

högre utbildning har större succé med att sänka sitt HbA1c värde, det visar sig   
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Tabell 1        Artikelöversikt

 

Första författare/   

år/land

Titel Metod Behandlingsupplägg Deltagare Faktorer Sjukdomslängd BMI/HbA1C 

(mmol/mol)

Poäng

Carey et.al/

2014/ Storbritanien

Research: Educational and Psychological 

issues increasing capacity to deliver 

diabetes self-management education: 

results of the DESMOND lay educator 

non-randomized controlled equivalence 

trial

Non-RCT,multi-

centre

I:DESMOND kurs över 2 halva 

dagar.interaktiv self 

management grupputbildning. 

Utförd av 2 st 

hälsovårdspersonell med 

utbildning inom DESMOND.  

Totalt 260,       

I: 122, C: 138 Ålder/kön

Fått diagnosen de sista 

12 månader

HbA1c (m) 

I: 57- 48.02, 

C: 61- 51.58. Sjönk i 

båda grupper. I: 

0.87% och 0.98% i C.                        

BMI, I: 33.3- 32.62, 

C:32.2-31.03

8

poäng

Cinar et.al/2014/ 

Danmark

The role of self-efficacy in health 

coaching and health education for 

patients with type 2 diabetes RCT

I: Health Coaching (HC) eller C: 

Helth Education (HE), sen är 

dessa indelade i 3 undergrupper, 

Low (L), Moderate (M) och 

High (H).

Totalt 186,       

I: 77, HE: 109

Socioekonomiska- 

och 

Sociodemografisk

a faktorer

HC grupp: 13,1-21,8 år, 

HE grupp: 10,8-12,2 år

HbA1c (m)

IL: 61- 54, IM: 57-53, 

IH: 56-51, CL: 63-61, 

CM:61-62, 

CH: 60-60

10 

poäng

Da Vico et.al/

2013/ Italien

Targeting educational therapy for type 2 

diabetes: identification of predictors of 

therapeutic success observation Study

I: Strukturerad undervisning 

över 5 gånger. 8-10 pas i varje 

grupp. Första på 6 t, de andra 4 

på 2 t.  C: 1 st 60 min 

individuell konsultation med 

dietist. Efter detta 3 st 30 min 

konsultation med dietist.

Totalt 263,       

I: 150, C: 113 

Ålder och 

sjukdomslängd

I: 1 år (0-9 år), C; 10 år 

(4- 23 år)

HbA1c (m) 

I: 58- 52- 49, 

C: 58- 56        

BMI (m) 

I: 31.1-30.9-30,9,     

C: 27.8- 27.8

10 

poäng

Do Rosário Pinto

et.al /2017/

Portugal

Impact of a structured multicomponent 

educational intervention program on 

metabloic control of patients with type 2 

diabetes

Experimental 

controlled trial

I: EG, 6 st interaktioner, från 15-

90 min. Både individuellt och 

grupp. C: CG, fick vanlig vård. 3 

ansikt-till-ansikts tider. 

Totalt: 136, 

I: 68, C:  68

Ålder och 

socioekonomiska 

faktorer Ingen data om det

HbA1c (m) 

I: 75,7- 67,1, 

C: 69,7- 69,2, 

BMI (M) 

I: 30,70- 30,20, 

C: 30.69-30,73

10 

poäng

Hermanns et.al/

2017/ Tyskland

Research: Educational and Psychological 

Aspects. The effect if an education 

programme (MEDIAS 2 BSC) of non- 

intensive insulin treatment regimens for 

people with Type 2 diabetes: a 

randomized, multi-centre trial RCT. Multi-centre

I: MEDIAS 2BSC 6 st 90 min 

lektioner, self-

management/empowerment 

inriktning. C: 6 st 90 min väl 

etablerade lektioner om DM2. 

Totalt 182, 

I: 92 C: 90 Ålder, kvinnor

I:10 år (7-15år), C: 10 

(6,5-15 år)

HbA1c (m) 

I: 63,7- 57,04, 

C: 62,8-59,3, skillad 

på 3,16 mmol/mol.             

BMI I: 32,1- 31,24, 

C 30,8- 30,54.

9 

poäng
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Hermanns et.al 

/2012/ Tyskland

The effect of an education programme 

(MEDIAS 2 ICT) involving intensive 

insulin treatment for people with type 2 

diabetes Prospective RCT

I: MEDIAS 2 ICT program, 10  

st lektioner på 90 min. C: ACC 

(Active Comparator Contition) 

10 st lektioner. 

Pre-test: Totalt 

186, I: 94,

 C: 92, Post-

test: totalt 167, 

I: 82 C: 85

Ålder, kön, 

utbildning(år)

I: 13.8-13,9 år,           

C:13,6-13,9 år.  

HbA1c (m) I: 69-63, 

C: 66- 62. Skillnad på 

2 mmol/mol.

10 

poäng

Jutterström et.al/ 

2016/ Sverige

Nurse-led patient centered self-

management support improves HbA1c in 

patients with type 2 diabetes- A 

randomized study RCT

4 olika interventioner, grupp 

(GI) 6 grupplektioner på 45-90 

min. individuell (II) 6 

individuella lektioner på 45-90 

min. Intern kontroll (IC) och 

extern kontroll (EC). 

Pre-test:    

Totalt 195,    

GI: 70, II: 35, 

IC: 36, EC:54,         

Post-test:  

Totalt 171,    

GI: 59, II: 33, 

IC: 32, EC: 47 Ålder och kön Ingen data om det

HbA1c (m)             

GI: 52-47, II: 50-46, 

IC: 50-50, EC: 47-49         

BMI (m)                 

GI: 30.22- 30.04,      

II: 31.76- 31,19,      

IC: 30.37-29.80,    

EC: 29.07- 28.89

10 

poäng

Khunti et.al/ 2012/ 

Storbritanien

Effectiveness of a diabetes education and 

self management programme 

(DESMOND) for people with newly 

diagnosed type 2 diabetes mellitus: three 

year follow- up of a cluster randomised 

controlled trial in primary care

multicentre cluster 

RCT

I: strukturerad undervisning i 6 

timmar.  

Pre-test:      

totalt 824.         

I: 437, C: 387.                   

Post-test:     

totalt 604,        

I: 332, C: 272

Ålder, kön, 

etnicitet Ingen data om det

HbA1c (m) I: 67- 53, 

C: 61-52               

BMI (m) 

I: 32.1- 31.49, 

C: 31.8- 31.26

8,5 

poäng

Merakou et.al/ 2015/ 

Grekland

Group patient education: effectiveness of 

a brief intervention in people with type 2 

diabetes mellitus in primary health care in 

Greese: a clinically controlled trial

A clinically 

controlled trial

I: Conversation map 

undervisning 3 st 2 timmars 

undervisningar över 3 veckor.  

C:Standard vård

Totalt: 193. 

I:138, C: 55

Ålder, kön, 

utbildning(år) (m) I: 7.7 år,  C: 9.5 år

HbA1c (m) I: 52- 45, 

C: 66-61                      

BMI (m) I: 32.4-31.7, 

C: 33.3-33.4

9 

poäng

Rygg et.al/ 2012/ 

Norge

Efficacy of ongoing group based diabetes 

self-management education for patients 

with type 2 diabetes mellitus. A 

randomiszed controlled trial RCT

Nästan likadan DMSME-kurs 

på 2 olika sjukhus. I: 3 st 5 

timmars kurs. C: 3 st 5 timmars 

kurs.

Totalt: 146,

 I: 73, C: 73 

Ålder, kön, 

etnicitet, 

sociodemografisk

a faktorer (gifta, 

utbildning)

(m) båda grupper 5 år 

(2.5-10 år)

HbA1c (m) 

I: 54- 53- 55, 

C: 52--54- 55                   

BMI: I: 30.0- 29.5,   

C: 30.7- 30.5

8,5 

poäng

Surucu et.al/ 2017/ 

Turkiet

The Impact of Diabetes Education on Self 

Care Agency, Self- Care Activities and 

HbA1c Levels of Patients with Type 2 

Diabetes; A Randomized Controlled 

Study RCT

I: DSME byggd på SCDNT 3 st 

3 timmars kurs. C: Standard 

vård

Totalt: 124,      

I: 60, C:64

 

Sociodemografisk

a faktorer

(m) I: 12.75 år,          C: 

10.70 år

HbA1c (m) I: 62- 58, 

C: 60- 58

10 

poäng

Windrum et.al/ 2016/ 

Storbritanien

The Impact of Patient-Centered versus 

Didactic Education Programs in Chronic 

Patients bt Severity: The Case of Type 2 

Diabetes Mellitus Comparative trial 

I: Patient-centered program, 3 st 

2 timmars kurs. C: Didactic 

program (undervisning), 3 st 2 

timmars kurs.

Totalt 203,       

I: 94, C: 109

Ålder, kön och 

etnicitet (m) I: 1 år, C: 1 år

HbA1c (m) I: 61- 51, 

C: 61- 55

9 

poäng
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dock att BMI ökade i denna grupp. Om man har svagare ekonomi visar studien att 

man både ökar sitt HbA1c värde och i BMI. Studierna från både (Rygg, Rise, 

Grønning, & Steinsbekk, 2012) och (Windrum, Garcia-Goni, & Coad, 2016) visar 

att inte ålder och kön har någon inverkan på resultaten av en SMK hos personer 

med DM2. (Rygg et al., 2012) hade även i sin studie gjort en analys på hur lång 

utbildning deltagarna hade för att se om det ändrade resultaten, men det var ingen 

signifikant skillnad.  

Signifikans på artiklarna 

Vid signifikansgenomgång av alla artiklarna visar det sig att två av studierna inte 

har någon signifikant skillnad mellan de båda grupperna posttest (Carey et al., 

2014), (Khunti et al., 2012) varken på HbA1c eller på BMI.  

Det som visar sig i de flesta studierna är dock att HbA1c har sjunkit signifikant i 

interventionsgrupperna jämfört med i kontrollgrupperna. (Cinar & Schou, 2014) 

visar på signifikant större reduktion på HbA1c i interventionsgrupperna jämfört 

med de som endast fick hälsoutbildning, där de inte ser någon signifikant ändring 

hos deltagarna.  

I studien som (da Vico et al., 2013) har utfört är det också en signifikant reduktion 

på HbA1c i interventionsgruppen, men de har ingen signifikant ändring i sitt BMI. 

Kontrollgruppen har en liten men signifikant reduktion på HbA1c. Ett år efter 

studien var genomförd hade både grupperna signifikant lägre HbA1c, succén var 

signifikant högre än hos interventionsgruppen. Man såg ingen signifikant skillnad 

på BMI i någon av grupperna. 

En annan studie av (do Rosario Pinto et al., 2017) har sett att 

interventionsgruppen har en signifikant reduktion på BMI när de analyserat 

resultaten tillsammans med sociodemografiska skillnader, medan kontrollgruppen 

inte har någon signifikant ändring. Statistiska skillnader sågs mellan grupperna på 

HbA1c-nivå och BMI. Interventionsgruppen hade 11% högre effekt än 

kontrollgruppen i HbA1c och över 4% högre effekt på BMI. Det sågs en skillnad 

på HbA1c mellan grupperna vid baseline och det gjordes en 



Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 2019 

  16 

interkorrelationsanalys på baselinevärden och socioekonomiska karaktärer som 

kan ha påverkat dessa resultat. Det visade sig att högre utbildning påverkade 

resultaten positivt på HbA1c, alltså att HbA1c var lägre hos dessa personer, 

medan BMI var på 0,196. Ekonomiska svårigheter visade sig påverka negativt 

både på HbA1c och BMI. Från pre- till posttest förbättrade interventionsgruppen 

sin HbA1c signifikant med en effekt på 30%, kontrollgruppen däremot fick en 

liten reduktion på sitt HbA1c, men ingen signifikant skillnad.  

I studien till (Hermanns et al., 2017) ökade båda grupperna i BMI, det var ingen 

signifikant skillnad mellan de två olika grupperna. HbA1c däremot hade 

interventionsgruppen en signifikant fördel med att förbättra sitt HbA1c då de 

genomgått en MEDIAS 2 BSC-utbildning. Däremot visar en tidigare studie från 

(Hermanns, Kulzer, Maier, Mahr, & Haak, 2012) att HbA1c ledde till en 

signifikant förbättring i båda grupperna, men sänktes med 0,20 % poäng bättre 

efter att personerna deltagit på MEDIAS ICT-utbildning. 

I (Jutterström, Hörnsten, Sandström, Stenlund, & Isaksson, 2016) studie har fyra 

olika grupper kontrollerats. Vid baseline såg de ingen signifikant skillnad på 

ålder, kön, BMI, midjemått, eller BT mellan de fyra olika grupperna. När de hade 

sett på HbA1c vid baseline och justerat dom var det en signifikant skillnad mellan 

de två interventionsgrupperna jämfört med EC gruppen. Den inre kontrollgruppen 

(IC) var det ingen signifikant skillnad på mellan de andra grupperna. Efter 12 

månader sågs det att HbA1c i gruppen med personer som fått intervention i grupp 

(GI) har en signifikant reduktion på sitt HbA1c med 5 mmol/mol och 4 mmol/mol 

i gruppen som fått interventionen individuellt (II). Den externa kontrollgruppen 

(EC) hade en liten men ingen signifikant ökning på HbA1c. IC-gruppens HbA1c 

höll sig stabil från baseline. 

I studien som (Merakou, Knithaki, Karageorgos, Theodoridis, & Barbouni, 2015) 

har gjort, visar det vid pretest ingen signifikant skillnad på ålder och kön mellan 

de två grupperna. Det visade sig dock att personer med lägre utbildning (6-9 år), 

med kortare sjukdomstid och lägre HbA1c nivå antogs betydligt oftare i 
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interventionsgruppen. Dessutom hade de i interventionsgruppen oftare en lägre 

HbA1c på under 62 mmol/mol. Posttest visar båda grupperna en signifikant 

reduktion på HbA1c. Vid baseline visades ingen signifikant skillnad i BMI 

variabler mellan de två grupperna, men vid uppföljning hade interventionsgruppen 

en signifikant reduktion på sitt BMI-värde.  

(Rygg et al., 2012) forskning visar inga statistiska signifikanta skillnader mellan 

grupperna på HbA1c efter sex månaders uppföljning. Men i kontrollgruppen ses 

en signifikant förvärring av HbA1c från baseline till tolv månaders uppföljning 

medan man i interventionsgruppen hade de mer eller mindre samma nivå på 

HbA1c som vid baseline. Rygg et.al gjorde en analys på de 18 personerna med 

högst HbA1c vid baseline både i interventionsgruppen och kontrollgruppen. Här 

visade det sig vara en signifikant förbättring i interventionsgruppen från baseline 

och till uppföljning tolv månader senare, men det var ingen signifikant skillnad i 

kontrollgruppen. De med lägst HbA1c i båda grupperna vid baseline visade ingen 

signifikant ändring vid uppföljning.  

Vid baseline ses inga signifikanta skillnader mellan grupperna i (Surucu, Kizilci, 

& Ergor, 2017). Vid sex månaders uppföljning däremot visar 

interventionsgruppen en reduktion på sitt genomsnitts-HbA1c med 0,38%, och 

kontrollgruppens reduktion var på 0,2%. När de analyserat talen från pretest och 

posttest såg man en signifikant reduktion på HbA1c vid interventionsgruppen, 

ingen skillnad blev upptäckt på kontrollgruppen.  

I studien till (Windrum et al., 2016) visar det att ålder och kön inte har någon 

signifikant skillnad på resultaten. De har däremot sett om man har högt HbA1c 

och har deltagit i interventionsgruppen har man haft större effekt av den än de 

som deltog i kontrollgruppen. Om man har extremt högt HbA1c spelar det ingen 

roll vilken grupp man tillhörde utan att de hade effekt ändå. De hade även sett på 

fler demografiska variabler men de har inte tagit med dessa i sin studie då 

resultaten var obetydliga. 
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Diskussion 

Den här studiens syfte var att kartlägga vilka sociodemografiska och 

socioekonomiska faktorer som påverkar resultaten och visa effekten på HbA1c 

värde och BMI hos personer med DM2 som deltagit på DSME i Europa. Totalt 

blev 12 studier inkluderade för den här studien, deltagarantalet var på 2885 

personer pretest och 2636 personer posttest. Av dessa hade 1347 personer deltagit 

i någon form av DSME för personer med DM2.  

Resultaten av den här studien visar att DSME hos personer med DM2 har positiv 

effekt på HbA1c-värdet. Alla inkluderade studier hade en beskrivning av HbA1c 

och hos interventionsgruppen blev det en betydligt större reduktion på HbA1c 

sammanliknat med kontrollgruppen. Liknande resultat som i den här studien kan 

man även se i tidigare publicerade litteraturstudie (Steinsbekk et al., 2012) som 

inkluderar 13 studier publicerade innan år 2012. Där var det en reduktion på 

HbA1c med -0,44 procentpoäng på kontroll av blodprov efter sex månader; elva 

studier har kontrollerat HbA1c efter tolv månader, där visar det att HbA1c har 

reducerats med -0,46 procentpoäng. Tre studier har kontrollerat sina deltagare två 

år efter interventionen; hos dem har HbA1c sjunkit med -0,87 procentpoäng. 

Heller inte här var det en signifikant skillnad på HbA1c mellan grupperna vid 

baseline. Även (Odgers-Jewell et al., 2017) tidigare litteraturstudie som inkluderar 

artiklar från hela världen visar på reduktion av HbA1c hos personer som deltar i 

gruppbaserad DSME. Att klara av att sänka sitt HbA1c är med på att reducera 

risken för senkomplikationer och ökar chansen för att kunna leva ett bättre liv 

utan några större komplikationer. Att klara av att hantera sitt blodsocker och hålla 

det stabilt på en accepterad nivå kan vara svårt att klara av innan man lärt sig hur 

det görs och vilka nivåer som är acceptabla. Genom den här systematiska 

litteraturstudien kan man se att gruppbaserad DSME gynnar alla deltagare i 

positiv bemärkning på att reducera sitt HbA1c-värde. Alla studier utom en (Rygg 

et al., 2012) visar till reduktion av HbA1c vid kontroll posttest, där hade 

deltagarna ökat med 1 mmol/mol något som inte är någon signifikant ökning. På 

grundlag av detta bör det därför tillsträvas att alla personer med nyupptäckt DM2 
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får erbjudande och information om DSME kurs. Att DSME-kurs kan ha stor 

påverkan av hur deras diabetes fungerar för resten av livet.  

I de inkluderade artiklarna är det åtta artiklar som har sett på resultatet av BMI. 

Hos interventionsgrupperna hade de en liten reduktion av sitt BMI, medan i 

kontrollgruppen däremot hade BMI ökat i en liten grad, men inte med mycket. 

Litteraturstudien som (Odgers-Jewell et al., 2017) gjort visar även dem till att 

BMI reduceras genom gruppbaserad DSME, dock inte någon signifikant 

reduktion till trots för att kroppsvikten sänktes statistiskt signifikant. Mindre 

hälsosam kost, mindre motion och högre BMI visar sig vara relaterade till ett 

högre HbA1c-nivå i (Rogvi, Tapager, Almdal, Schiotz, & Willaing, 2012), därför 

är det viktigt att försöka få deltagarna att inse vikten av att reducera både sitt 

HbA1c- och BMI-värde. Dessa tidigare resultaten kan ju då visa att resultaten 

ifrån den här litteraturstudien stämmer.  

I den här litteraturstudien var det bara fyra studier som sa något om effekt av 

DSME och sociodemografiska- och socioekonomiska faktorer, något som var 

något av den här studiens högsta syfte. (do Rosario Pinto et al., 2017) visar att 

personer med högre utbildning har oftast större succé med att sänka sitt HbA1c-

värde, något som även bekräftas i studien av (Rogvi et al., 2012). Där de kommit 

fram till att om en person klarar av att ha bra glykemisk kontroll visar sig vara 

signifikant associerat med högre ålder, högre utbildning, högre aktivering hos 

patienterna. De har även lägre stressnivå angående sin DM2 diagnos. Dessa 

personer har också bättre kosthåll, bättre beteende angående motion, lägre BMI, 

kortare sjukdomstid och större kunskap om HbA1c och dess referensvärde. Kön 

visade sig inte ha något med lägre HbA1c att göra, detta visar sig även i de 

artiklar som inkluderas i den här studien. Både studierna av (Rygg et al., 2012) 

och (Windrum et al., 2016) säger det samma om kön. Dock visar (Rygg et al., 

2012) analys att utbildning inte gav någon signifikant ändring i HbA1c hos 

deltagarna, något som motvisas hos (Rogvi et al., 2012). I studien som (da Vico et 

al., 2013) gjort visar det sig att personer med kortare sjukdomstid oftast har bättre 

respons på grupputbildning medans ålder inte har något att säga. Därför bör 
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undervisninsgsinterventioner planläggas så fort som möjligt efter att personen fått 

sin DM2 diagnos. 

Dock hade en mer fullständig sociodemografisk och socioekonomisk rapportering 

i studierna möjliggjort en bättre undersökning av kontextuella faktorer, såsom 

ålder, kön, inkomst eller etnicitet, och vilken effekt alla har på den här typ av 

intervention. Att sociodemografiska och socioekonomiska faktorer inte har blivit 

så noga undersökt tidigare visar att vidare forskning i Europa bör fokusera mer på 

det, tillsammans med andra viktiga resultat. 

I tre av de inkluderade studierna visas anledningen till att studiedeltagarna hoppar 

av studierna de först sagt sig villiga att delta i. (Hermanns et al., 2012) har gjort en 

dropout analys, där visas det ingen signifikant skillnad mer än ålder. De som inte 

deltog i alla 5 lektionerna var signifikant yngre (57,6 år ± 9,6 år vs 63,5 ± 7,9 år) 

Dessa rön indikerar att yngre personer kan ha svårare att delta på gruppsessioner 

eller medicinska undersökningar regelbundet. I (Khunti et al., 2012) var det några 

av deltagarna som hade avlidit, några önskade inte längre att delta i studien, några 

hade flyttat till en annan ort och några var allt för sjuka för att kunna delta i 

studien. Det visade sig att de deltagare som hoppat av var oftast äldre, hade ett 

högre BMI-värde och de hade högre HbA1c. Här kan man ju dra sammanhang 

med ålder och orsakerna som död och för sjuka att fortsätta delta i studien. 

Styrkor/svagheter med studien 

Denna systematiska litteraturstudie är den första av sitt slag på en stund, då det 

inte gjort en översikt över europeisk forskning inom temat sedan år 2011 till trots 

för att den sista publicerade artikeln inom temat var publicerad i 2017. Det gör att 

denna artikel är viktig för dagens behandling av personer med DM2. 

Då det bara är en forskare som utför den här litteraturstudien har artiklarna som 

inkluderats inte kvalitetssäkrats av någon mer person. Något som litteraturen 

säger att ska göras.   

Den här litteraturstudien har identifierat vilken effekt DSME har på deltagare med 

DM2, men inte så mycket om vilka faktorer som påverkar resultaten mer än de 
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som är nämnda över. Kanske hade andra sökord och MeSH-termer gjort 

litteratursöken annorlunda. Man bör till exempel ha med HbA1c och BMI som 

nyckelord i litteratursöket. Forskaren har dock haft handledning av bibliotekarie 

två gånger för hjälp till sök och till att hitta de rätta orden, vilket verkligen har 

varit till stor hjälp i det här arbetet.   

En annan svaghet är att inte ha tagit med studier från andra västerländska länder 

för att få fler artiklar att jämföra med.  

Konklusion 

De tolv studierna som är inkluderade i den här systematiska litteraturstudien visar 

oss att gruppbaserad DSME hos personer med DM2 har god effekt på att reducera 

sitt HbA1c-nivå jämfört med kontrollgruppen. BMI värdet däremot är det ingen 

stor skillnad mellan de två grupperna.  
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redaksjonell vurdering. Kronikker, bokanmeldelser og debattinnlegg tas imot. 

De innsendte manuskriptene må tydelig merkes hvorvidt de er forskningsartikler, vitenskapelige 

essays, fagartikler eller annet. 

De innsendte manuskriptene må være originale. 

Manuskriptene blir rutinemessig kjørt gjennom en plagiatkontroll.   

For å sende inn et manuskript, gå til Online innsending av manuskript. Er du en ny bruker, husk å 

hake av for rollen Forfatterunder registreringen. 

Språk og form 

Bidragene skal skrives på et nordisk språk. Det vil si norsk, svensk eller dansk. 

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning gir ikke språkvask, men forutsetter at forfatterne har hatt en 

kritisk gjennomgang av språket og korrekturlest manuskriptet før innsending og publisering.

https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/about/submissions#onlineSubmissions
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Sammendraget 

Vitenskapelige artikler, essays og fagartikler skal ha et sammendrag på maksimum 150 ord. 

Sammendraget samt den norske tittelen skal skrives på engelsk. 

Til slutt i sammendraget skal forfatterne foreslå på 3-6 nøkkelord som synliggjør innholdet i 

artikkelen og essayet. Nøkkelordene skrives på norsk og engelsk. Det skal være semikolon mellom 

hvert nøkkelord. 

Alle manuskript skal ha egen tittelside som inneholder: 

• Manuskriptets tittel 

• Navn på forfattere, akademisk tittel og institusjonell tilknytning 

• E-post adresse og telefonnummer til ansvarlig forfatter 

• Referansenummer fra behandlingen i REK og eller NSD 

• Hvilken sjanger: forskningsartikkel, vitenskapelig essay, fagartikkel eller annet 

• Sammendrag 

• Antall ord, tabeller og figurer i manus 

Manuskriptets utforming: 

Last ned tidsskriftets Word-mal. 

Venstre og høyre marg, topp- og bunnmarg skal alle være 3,5 cm. Innbindingsmarg skal være 0,5 

cm. 

Alle tekster, inkludert figurer, tabeller og referanser, leveres i Times New Roman font 12 

linjeavstand 15pt. 

Tidsskriftet benytter tre grader av overskrifter. For overskrifter skal forfatter bruke Word-stiler. 

Sitat skrives i kursiv.   

Manuskriptet skal ikke ha innrykk, tabulator, understreking, punkter og lignende, verken i teksten 

eller i overskriften. Manuskriptet skal heller ikke ha sideskift og tomme linjer mellom avsnitt. 

Lengden på manuskriptet bør være mellom 4000 og 7000 ord for vitenskaplige referee-bedømte 

artikler og essays. 

Andre bidrag mellom 2000 og 7000 ord. 

Litteraturliste regnes som en del av artikkelen, mens engelsk sammendrag ikke inngår. 

https://septentrio.uit.no/UBdownload/NTH_artikkelmal.dotx
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Tabeller og figurer plasseres inn i manuskriptet av forfatter. Tidsskriftet tar imidlertid forbehold 

om at tabeller og figurer kan flyttes av redaksjonelle hensyn. 

Vitenskapelige artikler, essays, fagartikler og annet blir vurdert av ansvarlig redaktør og 

fagredaktør med tanke på relevans og kvalitet. Dersom vitenskapelige manuskript vurderes som 

relevant og av tilstrekkelig kvalitet, blir det vurdert av to fagfeller. Forfatter kan foreslå en uhildet 

fagfelle. 

Det er ansvarlig redaktør som til slutt avgjør om en vitenskapelig artikkel, essay, fagartikkel eller 

annet kan publiseres. 

Kriterier for forfatterskap 

Bare forfattere som tilfredsstiller kravene til forfatterskap, kan oppføres som medforfattere av en 

artikkel. 

Forfatterskap skal tilfredsstille ICMJE (The International Commitee of Medical Journal Editors) med 

norsk oversettelse av: Nylenna, M. Medforfatterskap i medisin og helsefag (Sist oppdatert: 

8.september 2014). De nasjonale forskningsetiske komiteene. Tilgjengelig på: 

https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap-i-medisin-og-

helsefag/   

Enhver forfatter skal ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at hun/han kan ta et offentlig ansvar 

for innholdet. 

For medforfatterskap kreves at samtlige forfatterne oppfyller Vancouverreglene: 

a) Vesentlig bidrag til ide og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolkning av data. 

b) Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold. 

c) Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres. 

d) Enighet om å være ansvarlig for alle deler av arbeidet for å sikre at spørsmål knyttet til 

presisjon og integritet til noen del av arbeidet er hensiktsmessig undersøkt og løst.

https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap-i-medisin-og-helsefag/
https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap-i-medisin-og-helsefag/
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Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke fyller kravene til forfatterskap, kan takkes i et eget 

avsnitt på slutten av artikkelmanuskriptet. Hvordan den enkelte har bidratt kan presiseres. Slik 

takk forutsetter at de aktuelle personer har samtykket. 

Tabeller og figurer 

Tabeller og figurer skal nummereres med arabiske tall. Vær oppmerksom på proporsjonene i 

tabellen slik at den passer inn i tidsskriftets Word-mal. Figurer bør være profesjonelt tegnet. 

Bilder 

Det er egne opphavsrettigheter for fotografier og andre bilder. Nordisk Tidsskrift for 

Helseforskning publiserer ikke fotografier og andre bilder uten at det foreligger skriftlig tillatelse 

fra rettighetshaver. Det vil si den som er opphav til bildene. 

Litteraturhenvisninger  

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning bruker referansestilen APA 6th i artiklene. Denne stilen er 

godt beskrevet og med eksempler på 

Kildekompasset, http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx. Om du bruker EndNote, 

kan stilen (for norsk bokmål) lastes ned fra https://uit.no/ub/skrive/endnote#linje5. Du kan også 

finne hjelp til bruk av stilen her: https://uit.no/ub/skrive/art?p_document_id=429864 

Litteraturhenvisninger i teksten 

APA 6th er en «author-date» siteringsmåte, hvor en kort referanse i teksten skal være entydig og 

gjøre det mulig for leseren å finne den fullstendige referansen i litteraturlisten.I teksten angis 

siteringer ved forfatteretternavn og utgivelsesår: Duncan (1959). Dersom forfatter ikke er nevnt i 

teksten, oppgis etternavn og utgivelsesår i parentes: (Holmboe, 1999). Dersom referansen er til en 

spesifikk del av publikasjonen er det god sitatskikk å angi sidenummer/-numre. Sideangivelse 

oppgis etter utgivelsesår: (Borg, 1985, s. 24); (Hansen, 1997, s. 26–28). Dersom verket det refereres 

til har to forfattere, oppgis begges etternavn: (Andersen & Hansen, 2000). Dersom verket det 

refereres til har mer enn to forfattere, oppgis alle navn ved første referanse. (Hanson, Jensen & 

Pedersen, 2000). Bruk dernest «et al.» (Hanson et al., 2000). Har en forfatter eller 

forfatterkombinasjon flere siterte verker samme år, angis dette ved tilføyelse av bokstaver: 

(Hansen, 1999a) (Hansen, 1999b). Ved flere forfatternavn brukes «og» som sammenføying om 

navnene står i teksten «slik Hansen, Nilsen og Olsen (1985) viser», «&» om navnene står i 

parentesen «Det er vist (Hansen, Nilsen & Olsen, 1985)». «&» brukes også i litteraturlisten.

http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx
https://uit.no/ub/skrive/endnote#linje5
https://uit.no/ub/skrive/art?p_document_id=429864
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Av hensyn til fagvurderingsprosessen skal henvisning til forfatterens egne publikasjoner 

anonymiseres. 

Litteraturliste 

Litteraturlisten skrives etter hovedteksten. Bruk overskriften Litteratur. Listen skal settes opp 

alfabetisk og inneholde alle og kun de forfatterne det er referert til i tekst og tabeller. Navn/tittel 

på tidsskrift eller bok kursiveres. 

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal 

være en klikkbar URL, og plasseres sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en 

referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du søke etter tittel, forfatternavn 

på http://www.crossref.org/simpleTextQuery. 

Eksempler på utforming av referanser: 

Bok 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion. Vitenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod. (2.utg.) Lund: Studentlitteratur 

Elektronisk bok med forfatter 

Eco, U. (2015). How to write a thesis. Hentet 

fra http://site.ebrary.com/lib/tromsoub/detail.action?docID=11031004 

Artikkel i en bok med redaktør 

Beston, G. (2003). Brukerperspektiv på prosjektundervisning. I J.K. Hummelvoll 

(Red.) Kunnskapsdannelse i praksis. Handlingsorientert forskningssamarbeid i 

akuttpsykiatrien (s.220-229). Oslo: Universitetsforlaget 

Artikkel i et tidsskrift 

Halding, A.G., Heggdal, K. & Wahl, A. (2011). Experiences of self-blame and stigmatisation for self-

infliction among individuals living with COPD. Scandinavian Journal of Caring Science 25(1), 100–

107. http://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2010.00796.x 

Ørstavik, S. (2003). Det tvetydige brukerperspektivet. Psykisk Helse 6 (19)

http://www.crossref.org/simpleTextQuery
http://site.ebrary.com/lib/tromsoub/detail.action?docID=11031004
http://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2010.00796.x
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Noter og appendikser 

Bruk fotnoter, ikke sluttnoter. Notene skrives med arabiske tall (1,2,3 osv.). Ikke bruk flere noter 

enn strengt nødvendig. Noter bør i første rekke innarbeides i teksten. Unngå appendikser.  

Innsending før publikasjon 

Før siste innsending før artikkelen/essayet blir publisert, må artikkelen og eller essayet være 

korrekturlest, samt være i tråd med kravene beskrevet ovenfor. 

Tittelside og manus sendes i ett dokument. 

Bekreftelse 

Bekreftelse på at manuskriptet er mottatt og antatt sendes til korresponderende forfatter. 

Artiklene og essayene publiseres fortløpende. 

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning betaler ikke ut forfatterhonorar. 

Erklæring om opphavsrett 

Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår: 

a. Forfattere beholder opphavsretten til sine verker, og gir tidsskriftet rett til første 

publisering av verket, som samtidig lisensieres under en Creative Commons Attribution 

License som tillater andre å dele verket under forutsetning av at opphavsmannen og den 

opprinnelige publiseringen krediteres. 

b. Opphavsmenn kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den 

publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. avgi den til et institusjonelt vitenarkiv) så 

lenge dette tidsskriftet blir kreditert som første utgiver. 

c. Opphavsmenn tillates og oppmuntres til å gjøre sine verk tilgjengelig på internett (f.eks. i 

institusjonelle vitenarkiver eller på egne hjemmesider) før og under behandlingen av 

manuskriptet i tidsskriftet, da dette kan lede til fruktbare meningsutvekslinger såvel som 

til tidligere og mer sitering av verkene (se The Effect of Open Access). 

Erklæring om personvern 

Navn og e-postadresser som avgis til tidsskriftet på dette nettstedet vil kun bli benyttet til de 

formål de er innsamlet, og vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre formål eller andre person

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund för val av tema 

I min masteravhandling valde jag att göra en systematisk litteraturstudie då jag anser att jag 

kommer ha mest nytta för det i mitt arbete som sjuksköterska. Detta eftersom sjuksköterskor 

hela tiden ska hålla sig uppdaterade på ny och relevant forskning. Jag önskade att på djupet 

lära mig att kvalitetssäkra artiklar som jag har användning för. I Yrkesetiske rettningslinjer for 

Sykepleiere i kapitlet om sykepleieren og profesjonen står det att all sykepleie (omvårdnad) 

ska bygga på forskning, erfarenhetsbaserad kompetens och att man som sjuksköterska ska 

man hålla sig uppdaterad på forskning och utveckling inom eget område. Som sjuksköterska 

ska man även bidra till att ny kunskap används i praktiken, i möte med patienten 

(International Council of Nurses, 2006). När man gör en systematisk litteraturstudie är det 

viktigt att klara avgränsa till det som verkligen ska undersökas. I selektionen av studier som 

skall undersökas är det viktigt att undgå systematiska fel. Därför är det viktigt att tidigt ta 

avgörande om vilka kriterier som skall inkluderas och exkluderas. Dessa kriterier ska vara 

baserade på förhandsbestämda som är specificerade i en projektplan. Inklusions- och 

exklusionskriterierna ska kunna besvara den fråga som litteraturstudien ska besvara. De 

kriterier ska tydligt definiera vilka personer, interventioner, sammanlikningar, utfall och 

design man önskar att täcka i litteraturstudien, man ska även visa vilka kriterierna man inte är 

intresserad utav (Kunnskapssenteret, 2015). I början av mitt arbete hade jag förhoppningar 

och trodde jag skulle kunna klara av att ha andra typer av inklusionskriterier. Jag önskade att 

se på forskning från hela världen, jag ville ha med alla typer av design för att kunna göra en 

systematisk översikt över både kvalitativa och kvantitativa data. Efter många litteratursök och 

mycket frustration av hur stort mitt arbete skulle bli var jag tvungen att göra flera stora 

förändringar av det jag redan gjort. Därför är temat för den här reflektionsuppgiften: 

avgränsning. 

1.2 Syfte med uppgiften och reflektionsfrågor 

Syftet med den här reflektionsuppgiften är att reflektera över hur man avgränsar en 

systematisk litteraturstudie. Mina reflektionsfrågor är därför:  

1. Vad säger litteraturen om avgränsning i en systematisk litteraturstudie? 

2. Varför är det viktigt med avgränsningar i en systematisk litteraturstudie? 

3. Vilka erfarenheter har jag fått i mitt arbete med avgränsning när jag gjort en 

systematisk litteraturstudie?
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1.3 Reflektionsuppgiftens uppbyggnad 

Efter första kapitlet som består av inledning, redogör jag i kapitel 2 först lite vad en 

systematisk litteraturstudie är för något och varför det behövs lättillgängligt och lättläst för en 

sjuksköterska. I kapitel 3 går jag vidare med att berätta om vad teorin säger om avgränsning, 

och varför det är viktigt men att ha avgränsningar i en systematisk litteraturstudie. Jag vill 

vidare i kapitel 3 beskriva och reflektera över vad jag gjorde i mitt arbete, vad som jag gjorde 

fel och kanske vad som kunde ha hänt om jag inte hade gjort dessa felen i början av mitt 

arbete. Jag vill även reflektera över vilka erfarenheter jag har fått i mitt arbete med 

avgränsning i min systematiska litteraturstudie. Till sist kommer konklusionen som summerar 

upp mina reflektionsfrågor och visar till avgränsning på ett sammansatt sätt.  

2.0 Teori 

2.1 Vad är en systematisk litteraturstudie? 

En systematisk uppsummering av forskning kännetecknas vid ett systematiskt och explicit 

framgångssätt för att formulera frågor, söka efter litteratur, bedöma, sammanställa och 

presentera den forskningsbaserade kunskapen på. I en systematisk litteraturstudie använder 

forskaren sig utav metodiska procedurer som i de flesta fall är reproducerbara och verifierade, 

även om subjektivitet inte helt kan tas bort i en systematisk litteraturstudie.  Processen att 

skriva en systematisk litteraturstudie är disciplinerad och är i stor utsträckning transparent, så 

att läsaren själv kan bedöma konklusionen. Systematiska litteraturstudier syftar explicit till att 

undvika att nå oriktiga eller vilseledande slutsatser, som kan uppstå genom en förutbestämd 

process eller från ett förutbestämt urval av studier som ingår i granskningen forskaren gör. I 

litteraturstudier söker man svar på syftet med hjälp av tidigare studier som undersökt samma 

tema. Litteraturen ska vara vetenskaplig och framförallt i form av originalartiklar publicerade 

i vetenskapliga tidskrifter. (Fink, 2014), (Polit & Beck, 2017), (Chandler, Higgins, Deeks, 

Davenprt, & Clarke, 2017). En systematisk litteraturstudies konklusioner baseras oftast på 

resultaten av originalstudier, några systematiska litteraturstudier bygger även på tidigare 

systematiska litteraturstudier. Men att fokusera på originalartiklar av hög kvalitet är den enda 

garantin man har för att resultaten av i den litteraturstudien som man gör kommer vara 

korrekt. I den bok jag använt mig utav (Fink, 2014) i mitt arbete med den systematiska 

litteraturstudien sägs det att en litteraturundersökning kan delas upp i sju olika arbetsuppgifter 

man ska genom innan man är färdig. Dessa steg är:
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1. Val av forskningsfråga. En forskningsfråga är en exakt angiven fråga som forskaren 

ska besvara. 

2. Välja bibliografiska- eller artikeldatabaser, internetsidor eller andra källor.  

3. Välja sökord/söktermer. Sökord/söktermer är de ord och fraser som används för att få 

lämpliga artiklar, böcker och rapporter. Dessa ord och termer ska baseras på ord och 

begrepp som ramar in forskningsfrågan som ska besvaras. Man använder sig utav en 

viss grammatik och logik för att utföra sökningen. 

4.  Tillämpa praktiska utsållningskriterier. Preliminära litteratursökningar ger alltid 

många artiklar, men bara några få av dem är relevanta. För att få de relevanta 

artiklarna måste man ha satt sig inklusions- och exklusionskriterier på förhand, detta 

gör det enklare att sortera ut de artiklar som inte är relevanta i den studien man utför. 

Praktiska utsållningskriterier inkluderar faktorer som språk, typ av artikel och metod 

som används i studien, publiceringsdatum och källa för finansiering. 

5. Tillämpa metodiska utsållningskriterier. Metodiska kriterier inkluderar kriterier för 

evaluering utav vetenskaplig kvalitet av de artiklar man studerar. 

6. Att granska litteraturen. Pålitliga och tungt vägda litteraturstudier involverar att 

forskaren använder sig utav en standardiserad blankett för att göra abstraktioner, 

kontrollera kvaliteten på studien och kanske pilotpröva processen man varit genom. 

7. Syntetisera resultaten. Resultat av litteraturstudier kan syntetiseras på olika sätt, bland 

annat kan man göra deskriptiva synteser. Deskriptiva synteser är tolkningar av 

litteraturstudiens resultat, baserat på granskarens erfarenhet och kvaliteten och 

innehållet i den tillgängliga litteraturen man använt sig utav. Granskaren kan även 

välja att göra en meta-analys, det innebär att man använder sig utav statistiska metoder 

för att kombinera resultaten av två eller flera studier. 

 

Hälsovårdspersonal, patienter, forskare och politiker är översvämmade av oregerliga mängder 

av information och bevis från hälsoforskning. Det är liten chans att de har tid, kompetens och 

resurser att hitta, värdera och kunna tolka all dessa bevis så att de kan ta några 

hälsovårdsbeslut. Systematiska litteraturöversikter hjälper då till att identifiera, bedöma och 

syntetisera forskningsbaserade bevis, samt att det är presenterat på ett lättillgängligt sätt 

(Chandler et al., 2017). 
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3.0 Reflektion 

3.1 Vad säger teorin om avgränsning i en systematisk litteraturstudie och varför 

är det viktigt att man avgränsar när man gör en litteraturstudie? 

En systematisk litteraturstudie är en översikt av artiklar där man använder sig utav 

systematiska och explicita sätt att: identifiera, välja ut, kritiskt bedöma som relevant 

forskning. Samt för att: hitta, sammanställa och analysera de forskningsdata man hittar i de 

studier som är inkluderade i översikten (Reinar & Jamtvedt, 2010). I all forskning krävs det 

avgränsningar och efter min erfarenhet är detta något av det viktigaste en forskare gör före 

uppstarten av studien. Utifrån min uppfattning bör en bra genomtänkt avgränsning göras 

medvetet och tidigt i arbetet för att det ska vara lättare för forskaren att kunna genomföra sitt 

arbete. Avgränsningar bör göras med avseende till forskningens innehåll och utifrån tids- eller 

resursskäl, allt beror på vilken typ av forskning man utför. I kapitlen nedanför kommer en 

djupare inblick i hur man bör avgränsa en systematisk litteraturstudie.  

3.1.1 Reflektion och problemformulering 

Innan man börjar sitt vetenskapliga arbete krävs det reflektion och fördjupning i litteraturen 

om det valda problemområdet (Liberati et al., 2009). Detta gör man eftersom problemet man 

önskar studera alltid innehåller många olika aspekt och därför måste ett mindre 

problemområde preciseras och formuleras, alltså måste problemet man önskar att undersöka 

avgränsas till så precist som möjligt. Om man inte gör detta arbete innan kan det hända att den 

uppgift man önskar att göra faktiskt inte går att genomföra. Att fördjupa sig i den redan 

existerande litteraturen angående det valda problemområdet är viktigt att göra för att få en 

förståelse kring vad som redan är forskat om inom det område. Kanske en liten ändring krävs 

för att man inte ska få helt samma fokus som en relativt ny forskning som redan har gjorts. 

Oftast krävs det bara en liten enkel ändring, men tankegången kring det att ändra 

problemområdet kan vara svår att göra då man är inställd på att svara på en viss fråga. Jag 

menat att det då kan kännas som man gör en annan studie än det man tänkt sig från början. 

En metod man kan använda sig utav i arbetet med att göra en så precis problemformulering 

som möjligt är PICOS. PICOS är en strukturerad metod för att, utifrån problemformuleringen, 

sätta samman sökstrategier när man söker i bibliografiska databaser. PICOS är en förkortning 

för
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P: Patient/Population (Vem) 

I: Intervention (Vad) 

C: Control/Comparison (Kontrollgrupp om det är lämpligt) 

O: Outcome (Utfall/resultat; Vad ska uppnås, förbättras, påverkas?) 

S: Study design (de/den studiedesignen som har valts att undersökas) 

Att tillhandahålla information om befolkningen (vem) kräver en exakt definition av den grupp 

deltagare (oftast patienter) och deras definierade egenskap av intresse (oftast en sjukdom) 

man önskar att studera (Liberati et al., 2009). Detta görs för att avgränsa sitt litteratursök till 

den populationen man önskar att undersöka så att man inte får allt för många träffar i sitt 

litteratursök. Om man inte väljer sig en särskild population, med en viss typ diagnos, kan 

litteratursöket man utför bli allt för stort och man sitter kvar med att undra hur man verkligen 

ska klara gå genom all den data man samlat på sig. Men om man tar en för liten population i 

sin avgränsning kan det även vara ett problem i vissa fall, då kanske man inte får några träff 

alls, vilket också gör det svårt att genomföra sin forskning. 

Interventionen  man önskar att undersöka i litteraturstudien bör även diskuteras och visas fram 

i både ett PICOS-schema och i ett eget kapitel i metod-delen i artikeln man tänkt publicera 

(Liberati et al., 2009). Detta gör man för att göra det enklare för läsaren att kunna tolka 

granskningens resultat och slutsatser. Dessutom menar jag att det även är viktigt att visa 

vilken intervention man undersöker eftersom det kan komma en annan forskare som önskar 

att forska på samma forskningsfråga eller ha samma syfte med sin forskning som du har. 

Forskningen du gör ska kunna vara reproducerbar och kunna användas igen för att 

kvalitetssäkra det arbetet man utfört. Interventioner kan handla om flera olika saker, till 

exempel doser av medikament, diagnostiska, förebyggande eller terapeutiska behandlingar. 

Det kan handla om arrangemang av specifika vårdprocesser, livsstilsförändringar, 

psykosociala eller pedagogiska ingrepp eller riskfaktorer. Alltså menar jag att det är viktigt att 

man har valt intervention innan man börjar sitt litteratursök. Att här avgränsa sig till en viss 

intervention kan kanske vara svårt i vissa tillfällen (Liberati et al., 2009), men då kan det vara 

bra att ha en klar definition på den intervention man önskar att undersöka; ska det vara 

individuellt eller i grupp eller en mix av de båda.
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Jag menar till exempel till om vill undersöka effekten av någonting är det viktigt att de 

inkluderade artiklarna innehåller både information om det du önskar undersöka före 

interventionen har startat, och information om det du önskar undersöka efter interventionen är 

utförd. Detta menar jag hjälper forskaren att kunna begränsa sitt litteratursök till det den 

önskar att studera. Är det inte information både före- och efter interventionen är det bara att 

exkludera den artikeln eftersom man önskar att se på effekten. Det samma gäller om det är en 

särskild intervention du önskar att jämföra med vanlig vård. Viktigt att då se att artikeln 

svarar på det som önskas undersökt. Men vad händer om man inte gör det? Jo då kan du tro i 

början av din kvalitetssäkring av artikeln att den ska inkluderas i studien, men sen när du 

kanske har läst hela artikeln inser du att den faktiskt inte är relevant för det du ska undersöka. 

Detta ger dig både mer arbete och tar tid från annat som man behöver använda tiden till i 

forskningen. 

Jag menar också att det är viktigt att rapportera om kontrollgruppinterventioner; det kan 

handla om vanlig vård, läkemedel eller placebo. Dessa förklaras oftast väldigt dåligt i 

systematiska litteraturstudier (Liberati et al., 2009). Att tydligt rapportera vad interventionen 

jämförs med är mycket viktigt och kan ibland få konsekvenser för att kunna studera 

litteraturstudien tillräckligt. Detta på grund av att de flesta litteraturstudierna jämförs med 

vanlig vård, vilket annars inte är definierat och detta bör beskrivas ordentligt av 

forskaren/forskarna för att göra det enkelt för läsaren att förstå vad man önskar undersöka och 

lättare för forskaren att inkludera eller exkludera artikeln i sitt arbete. Men utifrån det jag själv 

har fått erfarenhet om kan detta dock vara svårt att avgränsa då de flesta studier har olika 

former för kontrollgrupper och att det inte är en särskild mall de tidigare forskarna har följt. 

Utfall och resultat av den intervention som undersöks, såsom dödlighet, symptom eller 

livskvalitetsförbättringar bör tydligt specificeras (Liberati et al., 2009). Detta eftersom jag ska 

kunna tolka validiteten och generaliserbarheten av resultaten den systematiska 

litteraturundersökningen jag gjort. I efterhand ser jag att om detta specificeras noga gör det 

även lättare för forskaren att avgränsa sin studie, då man sätter in det i litteratursöket och då 

får man bara upp artiklar som handlar det resultat man önskar att undersöka. Om detta inte 

görs tror jag det kan medföra att forskaren måste sitta och läsa genom många artiklars 

abstrakt, eller hela fulltexter av artikeln för att se om de undersöker det man önskar att få svar 

på. Nackdelen med att göra så kan vara att vissa artiklar som borde vara med försvinner. 

Till slut tycker jag man även borde rapportera om vilken eller vilka typer av studiedesign man 

önskar att ha med i sin litteraturstudie. Vissa litteraturstudier inkluderar bara randomiserade 
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studier medan andra har bredare designkriterier och inkluderar randomiserade försök och 

vissa typer av observationsstudier. Ytterligare litteraturstudier som specifikt svarar på frågor 

som berör skador kan innehålla en mängd olika mönster från kohortstudier till fallrapporter 

(Forsberg & Wengström, 2015), (Liberati et al., 2009). Oavsett vilka studiedesign som ingår i 

den systematiska litteraturstudien man utför bör dessa rapporteras och förklaras i artikeln. 

Detta menar jag är viktigt för att göra det helt klart för läsaren vilken/vilka typer av studier du 

valt att fokusera på för att få svar på det syfte man önskar att få svar på i den studien som 

utförs. Även för att kunna avgränsa sitt litteratursök så att man slipper få många artiklar i 

litteratursöket som man egentligen inte har behov för. Olika studiedesign kan nämligen svara 

på olika frågor som man önskar få svar på. Något som efter min mening är viktigt för 

forskaren att tänka genom: vad är det jag önskar att undersöka? Vilken typ av studiedesign 

svarar på den typ av fråga jag önskar att få svar på? Om detta inte tänks genom på förhand 

klarar du heller inte få ett svar på din forskning. Det viktiga är dock att man kan ta med alla 

typer av studier som kan ge dig svaret på det du önskar (Sandelowski, Voils, & Barroso, 

2006). Jag menar att man inte bara behöver ta med RCTer, då detta har varit standarden 

längre när det har gjorts systematiska litteraturstudier. Jag tycker också att det kan vara bra att 

ta med andra typer studier som också svarar på din fråga. Ny och viktig kunskap kan annars 

gå till spillo och det önskar man ju inte som forskare. 

Effekt av en intervention till exempel bör man enligt mig tänka genom om man ska ha 

kvantitativa forskningsartiklar till sin systematiska litteraturstudie. Om man önskar se på 

erfarenheter kring en intervention bör man nog fokusera mer på kvalitativ forskning för att 

kunna få det svar man önskar sig (Fink, 2014). Därför menar jag att det är viktigt att begränsa 

det till en typ speciell studiedesign innan man utför sitt litteratursök, så att man slipper gå 

genom en massa artiklar som egentligen inte svarar på den forskningsfråga man ställt sig. 

Beroende på hur svårt det är att identifiera dessa komponenter i forskningsfrågan är den 

viktigaste punkten att ha ett strukturerat tillvägagångssätt. Enligt mig bör PICOS-kriterierna      

formuleras i artikeln. Men jag ser att det kan krävas några ändringar när man håller på med 

sitt arbete på grund av olika skäl, till exempel att man får för stort urval av artiklar som inte är 

relevanta till den frågan man önskar att ha svar på. Då kan små eller stora ändringar behöva 

göras. Jag tänker att konsekvensen om man inte ändrar detta, är att man får ett stort urval av 

artiklar som man egentligen inte behöver gå genom och detta är en tidstjuv för forskaren, då 

det är både tidskrävande och frustrerande att gå genom artiklar som inte är aktuella. Om man 

redan har skrivit sin metod, bör man gå in och ändra så fort som möjligt, så man inte glömmer 



 

8 

göra detta senare. Detta så att det inte ger fel resultat om någon annan vill göra det samma 

litteratursöket.  

3.1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den systematiska litteraturstudien man ska utföra ska formuleras i någon eller 

några meningar. Syftet kan formuleras i termer av något som ska beskrivas, kartläggas, 

förklaras eller belysas. Syftet ska enkelt förklara för dig och för andra vad det övergripande 

målet med litteraturstudien är (Forsberg & Wengström, 2015). Att det ska formuleras kort och 

koncist ska göra det enkelt för läsaren och för den som gör forskningen att förstå vad som är 

meningen med studien, den hjälper forskaren att hålla sig avgränsad till det temat man ska 

undersöka. Jag tänker att när man sitter med artiklar och läser dem kanske man hittar en annan 

liknande studie, men ändå inte helt lik. Man klickar sig vidare ut i databaserna och till slut kan 

det tänkas att man helt mist fokus på det man egentligen ska undersöka, men man önskar att 

läsa mer till trots för det, då det kanske är ett spännande tema man till slut har kommit in på. 

Därför menar jag att det är viktigt att man hela tiden har syftet med studien när till hands så att 

man inte försvinner in i litteratur som inte är aktuellt för den studien man utför. Även om det 

också kan vara en aktuell artikel till en annan del av din studie, till exempel i 

diskussionsdelen.  

Efter att syftet är formulerat ska man formulera sina frågeställningar som mer specifikt anger 

vilka frågor som ska besvaras, så att syftet med studien blir uppfyllt. Det kan vara önskvärt att 

få svar på flera frågor, de ska dock inte gå att besvara med ett enkelt ja eller nej. Det kan vara 

svårt att formulera bra frågor, och det är värt att lägga ned mycket möda och tid på att 

formulera dem väl (Forsberg & Wengström, 2015). Att formulera den korrekta 

forskningsfrågan kan vara svårt för att få svar på det man önskar att undersöka, men 

formuleringen av forskningsfrågan är grundläggande för både evidensbaserad forskning och 

systematiska litteraturstudier. Jag menar att för att få den bästa möjliga forskningsfrågan bör 

man nog vara minst två eller åtminstone ta hjälp av sin handledare, eftersom det krävs 

omfattande kunskap om både teori angående temat och kunskap om att formulera den 

korrekta frågan. 

Nyckelorden i forskningsfrågan/forskningsfrågorna är de viktigaste och mest betydelsefulla 

termerna för en litteratursökning (Flemming, 1998). Detta för att få svar om, utveckla och 

lägga ned tid i arbetet kring forskningsfrågan kan spara mycket tid senare i 

forskningsprocessen. Jag menar att en välformulerad fråga kommer ge många aspekter av 

processen man ska genom; detta inkluderar bestämma kriterier för behörighet,
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litteratursökning, uppsamling av data från inkluderade studier och presentation av 

utredningsresultat (O'Connor, Green, & Higgins, 2011). Därför tycker jag detta steg är väldigt 

viktigt för att hjälpa forskaren kunna avgränsa och begränsa sin litteraturstudie. Om man inte 

utför detta steg ordentligt kan det påverka hela studien man ska göra negativt. Man kan på så 

sätt vara tvungen att gå fram och tillbaka i sitt arbete, utan att man egentligen hade haft behov 

för det om man hade tänkt till om de olika processerna, innan man startat. Visst kan man ha 

behov för att gå lite fram och tillbaka med småsaker, men stora beslut i detta steget bör nog 

helst tas så tidigt som möjligt, för att slippa göra dubbelt arbete. Jag tycker dock att denna 

process kan vara svårt att göra för en person som gör en sådan här typ av forskning för första 

gången. Detta eftersom man inte kan allt och är heller inte van att genomföra denna process. 

Jag anser att man hela tiden bör kontrollera med sin handledare att det man gör verkligen är 

rätt.  

3.1.3 Litteratursökning 

När problemområdet har avgränsats är det dags att formulera sökord och termer som sedan 

utgör en grund för litteratursökningen. Litteratursökningen kan ske manuellt eller genom 

databassökning, på egen hand eller så kan man få hjälp av en bibliotekarie, vanligast är en 

kombination av båda slagen (Forsberg & Wengström, 2015). Sökord, nyckelord och termer 

används när man pratar om dessa ord man använder sig utav i litteratursök. Viktigt att man 

här använder sig utav olika ord och termer synonymt med varandra. Man måste kanske även 

använda sig utav MeSh-termer i sitt litteratursök. För att hitta de riktiga orden kan det - som 

beskrivet tidigare- vara smart att ha en eller några timmar bokade tillsammans med en 

bibliotekarie som är insatt i de olika databaserna man önskar att söka litteratur inom (Forsberg 

& Wengström, 2015). Att arbeta tillsammans med en bibliotekarie i detta steg menar jag är 

nyttigt för forskaren, då det kan ha varit ord eller termer man inte har tänkt på, som kan vara 

nyttiga och då särskilt för en nybörjare inom litteratursökning. Man har kanske inte lärt sig 

vilka ord som ska användas och andra liknande ord som rutinerade forskare använder sig utav. 

Om man inte använder sig utav hjälp från bibliotekarie kan det hända att man missar artiklar  

som egentligen skulle ha inkluderats i studien och i värsta fall kan det ge stora konsekvenser 

för resultaten man får fram. Det som är viktigt i arbetet tillsammans med en bibliotekarie är 

att PICOS och frågeformuleringen är klar och koncis för att få mest möjlig hjälp utav den 

timmen man får.  
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3.1.3.1 Sökstrategi 

Innan man sätter igång arbetet med litteratursökningen är det en god idé att göra sig en 

strategi för hur man önskar att genomföra litteratursökningen. Jag menar att ta beslut 

angående avgränsningar innan man sätter igång litteratursökningen är A och O när man gör en 

systematisk litteraturstudie. Dessa beslut måste vara tydliga och man måste förvissa sig om att 

de är reproducerbara. Dessa beslut ska fastslå vilka inklusionskriterier och exkulsionskriterier 

man önskar att ha i sin studie (Polit & Beck, 2017). Enligt min mening kan det vara väldigt 

svårt att veta vad man egentligen ska se efter när man läser artikelabstrakten om man inte satt 

sig dessa kriterier innan man startat med sitt litteratursök. Detta gör hela arbetet mycket 

svårare och det är även svårt för läsaren att förstå hur forskaren har tänkt i sitt arbete. Jag har 

en upplevelse av att om man inte läst nog inom temat på förhand, kan det vara svårt att sätta 

dessa kriterier. Något som min erfarenhet visar kan få som konsekvens att litteratursöket 

antingen kan bli för litet eller stort. Detta är något som gör det svårt för forskaren och på 

grundlag av detta bör man ha läst en hel del forskning innan man startar arbetet. 

Man kan säga att inklusionskriterier och exklusionskriterier är en del av den praktiska 

utsållningskriteriepunkten beskriven i avsnitt 2.1. Inklusionskriterier ska visa vad för typ av 

studier som inkluderas i första omgång i läsningen av abstrakten och i några fall kanske man 

måste skumläsa genom hela artikeln för att se om studien innehåller de kriterier man satt sig 

(Fink, 2014). När man sätter sig inklusions- och exklusionskriterier kan man se i sitt PICOS 

schema för att se vad man önskar att ha med. Men det kan även vara viktigt att sätta sig 

kriterier för vilken åldersgrupp av studiepopulationen man önskar att undersöka.  Att begränsa 

med exklusionskriterier kan vara ett sätt att begränsa sitt sök på, till exempel: ålder, eller 

kanske man bara önskar att undersöka ett kön. Men det är viktigt att populationen är noga 

beskriven i metodkapitlet i inklusions-/exklusionskriterierna man på förhand har satt sig. Det 

kan hända att dessa också måste justeras under arbetets gång, men då är det viktigt att man 

inte glömmer att ändra detta om man redan skrivit ner det i metodkapitlet. Att man bestämmer 

kriterier för vart studierna ska ha varit utförda. Ska alla studier från hela världen inkluderas? 

Eller ska det bara vara en viss världsdel? Jag menar detta är viktiga kriterier att sätta sig från 

starten, för att kunna avgränsa och begränsa studierna som ska vara med. Min erfarenhet säger 

mig för att kunna sätta dessa kriterier är det bra att ha gjort några sök på ämnet innan man 

sätter igång sitt arbete.  
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Andra kriterier jag tycker är bra att sätta sig är från vilket årtal önskar man se på studier ifrån? 

Allt som gjorts? Från de sista 5–10 åren? Ja, här måste man också se på vad som gjorts 

tidigare. Var det sist gjort en systematisk litteraturstudie med liknande syfte för 5 år sedan, 

kan det vara en god idé att se på vad som har kommit ut av forskning efter detta. I kriterierna 

kan man även sätta upp vilken typ av intervention (om man har någon) man önskar att 

studierna man ska undersöka ska innehålla. Ge lite information vad den interventionen 

handlar om och om interventionerna har några resultat man önskar att se på. Studiedesignen 

man önskar att se på är också viktig att ta med som ett kriterium man ska ha med.  Jag menar 

då att det blir lättare för dig som forskare, för läsaren och den som möjligen önskar att gå i 

dina fotsteg och göra en liknande forskning. Vilket språk studierna ska vara utförda på ska 

också vara med i inklusionskriterierna. Utifrån egen erfarenhet är det att välja språk viktigt, 

dels för att man ska kunna läsa och förstå vad som står där, dels för att få med de studier man 

behöver ha med. Om man bara kan läsa och förstå skandinaviskt språk till exempel så missar 

man många viktiga studier som är utanför referensområdet. Man måste tänka på att många av 

studierna som görs i Skandinavien inte skrivs på något av de skandinaviska språken utan på 

engelska. Detta för att nå ut till flest möjliga intresserade inom samma område.  

När man ska beskriva exklusionskriterier i en systematisk litteraturstudie ska man förklara 

varför man inte tar med vissa typer av studier (Fink, 2014). Till exempel studier som är äldre 

än 5 år exkluderas på grund av att man önskat se på vad den nyaste forskningen säger. Man 

kan exkludera subgrupper till en viss diagnos, som diabetes. Där finns det flera undergrupper, 

och då kan man välja att bara se på personer med diabetes typ 2, då dessa kanske har andra 

problemområden än de med diabetes typ 1. Andra faktorer som kan göra är att man 

exkluderar studier om deltagarna är dementa eller har någon form för psykisk 

funktionsvariation som gör att de inte kan delta på samma premisser som en annars kognitiv 

frisk person kan göra. Om man inkluderar dessa grupper kan det hända att många hoppar av 

under studiens gång, på grund av att de kanske inte kan fullfölja studien och då blir 

studiedeltagandet lägre än vid baseline. Detta kan ha konsekvenser på resultaten om forskaren 

då inte gör en analys om de avhoppande deltagarna.  Jag tycker att man bör avgränsa och sätta 

exklusionskriterier så att litteratursöket blir så nära det man önskar att undersöka som möjligt, 

för att göra det mest möjligt enkelt och tidsbesparande för sig när man senare ska genom 

litteratursökningen. Jag tror att om man inte gör det finns det en stor risk att man får allt för 

många träffar som faktiskt inte är aktuellt till temat i studien.
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Efter man valt dessa sökstrategier och kriterier som ska inkluderas och exkluderas ska man ta 

för sig vilka databaser man önskar att hitta information ifrån (Fink, 2014), (Polit & Beck, 

2017). Jag tycker det vara bra att ha läst lite innan vilka databaser som kan vara bra för ditt 

litteratursök. Det beror såklart på inom vilket område man önskar att hitta information om, då 

det finns olika databaser för olika professioner. Inom sjuksköterskeyrket och medicin 

använder man bland annat databaserna: PubMed, CHINAL, MedLine, PsycInfo och även 

SweMed+.   

När man utför ett litteratursök ska man använda sig utav sina sökord, och dessa sökord bör 

kombineras med så kallade booleska operatorerna   »AND«, »OR« eller »NOT«, dessa ord 

använder man för att utöka eller avgränsa litteratursökning man utför.  AND används då alla 

termer man söker på måste finnas med i dokumentet och ger på så sätt en mer avgränsad 

sökning. OR används då minst en av termerna måste finnas med, och det ger en bredare 

litteratursökning. OR kan även användas för att täcka in stavningsvarianter eller synonymer. 

NOT använder man om det är ett ord man önskar att utesluta från träfflistan. NOT begränsar 

också litteratursökningen (Fink, 2014). Man måste dock vara försiktig med att använda NOT 

då man oavsiktligt kan eliminera viktiga artiklar som man borde ha fått med.  

Om det visar sig att man får för få träffar i sitt litteratursök bör stavningen ses över, för om 

bara ett av orden är fel kan det ge noll träffar i litteratursöket. Om litteratursökningen däremot 

ger många träffar bör man tänka över att använda sig utav mer avgränsningar och 

begränsningar som publiceringsår, språk eller åldersgrupper (Forsberg & Wengström, 2015). 

Jag tycker detta borde göras för att få de mest aktuella artiklarna till den litteraturstudien man 

utför och att man får med all aktuell forskning inom problemområdet man har satt sig.  

3.2 En reflektion kring hur jag gjorde i mitt arbete med min systematiska 

litteraturstudie 

När jag började processen med att göra en systematisk litteraturstudie som min uppgift till 

min mastergrad tänkte jag mig att det kommer vara mycket hårt arbete framför mig. Jag 

önskade att lära mig ordentligt om litteratursökning och kvalitetssäkring kring artiklar, då jag 

ser det mest relevant för mig i mitt arbete i framtiden Detta eftersom jag önskar att jobba med 

sjuksköterskeämnet på ett bredare nivå. Kanske inom forskning eller som 

utvecklingssjuksköterska i en avdelning eller inom kommunhälsovården då kunskapen i 

kommunen behöver stärkas till följd av samhandlingsreformen som har trätt i kraft (Senter for 

fagutvikling og forskning Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo, 2018).
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3.2.1 Reflektion och problemformulering 

Som teorin ger information om bör man ha satt sig in ordentligt i ämnet innan man sätter 

igång arbetet med en systematisk litteraturstudie (Fink, 2014). Jag har tänkt mycket på den 

här tiden det sista halvåret på grund av hela processen jag varit genom. I början tyckte jag 

själv att jag hade läst en massa och verkligen hade kunskap över det jag önskade att 

undersöka. Tyvärr visade det sig att jag inte hade gjort nog granskning och reflektion av 

bakgrundsinformationen angående ämnet, eftersom artikelurvalet blev för stort vid mitt första 

litteratursök.  

Innan man börjar sitt arbete ska man nämligen ha preciserat och formulerat ett 

problemområde så precist som möjligt, detta kan och bör man göra med hjälp utav ett PICOS-

schema. Detta för att göra det så enkelt som möjligt för dig själv, för läsaren och om det är 

någon som önskar att göra precis samma forskning som du utför (Liberati et al., 2009), 

(Reinar & Jamtvedt, 2010). Men min erfarenhet visar nu i efterhand att min plan tyvärr var för 

diffus, vilket bidrog till att mitt urval blev allt för stort och inte hanterbart med den tiden jag 

hade till förfogande. Om jag dock hade läst på mer i början kunde det ha varit en annan 

upplevelse angående avgränsning. 

Jag menar att jag hade gjort vad jag uppfattade som ett precist PICOS-schema, men tyvärr 

blev det tydligt hur stort mitt arbete skulle bli om jag förhöll mig till den originella 

utformningen. Jag hade nämligen önskemål om att se på vilka sociodemografiska- och 

sociodemografiska faktorer som påverkar effekten av self-managementkurs hos personer med 

diabetes mellitus typ 2. Jag hade även valt att göra en litteraturstudie av både kvalitativa- och 

kvantitativa forskningsresultat. I det stadiet borde jag ha reflekterat mer och tänkt genom det 

jag önskade att undersöka. Jag önskade undersöka effekten av self-management kurs och då 

borde jag ha tänkt genom vilka typer av studier som man kan undersöka eller säga något om 

effekten. De studier som gör det är: kvantitativa studier som randomiserade kontrollerade 

studier, kontrollerades studier, Kohortstudier med flera (Fink, 2014). Jag borde utifrån 

effekten på någonting se på i alla fall två grupper pre- och posttest av en typ av intervention 

för att kunna svara på det jag önskade att få svar på. 

Något jag heller inte var särskilt bra på i början var att be om hjälp eller handledning från min 

handledare, hon är väldigt duktig på det att skriva systematiska översikter, dock sa hon från 

starten av att hon inte hade mycket kunskap inom det temat jag önskade studera. När 

(Kunnskapssenteret, 2015) gör systematiska översikter är de alltid en grupp med människor 
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från olika hälsovårdsbakgrunder eller andra typer av bakgrund som är experter inom det ämne 

de ska studera, detta för att de ska få en så bred förståelse inom ämnet som möjligt och kunna 

hjälpa varandra till en bredare förståelse och mer kunskap. Därför menar jag det att antingen 

vara med i en större forskningsgrupp eller ha haft en handledare som hade haft lite kunskap 

inom det ämnet jag har valt att göra min studie inom, hade gjort arbetet möjligen lite enklare. 

Detta så att vi tillsammans kunde ha diskuterat och analyserat mina problem tidigare i 

processen. Men om jag inte hade stött på alla dessa problem som jag gjort kanske jag inte 

heller hade fått all den kunskap jag nu har tillförskaffat mig med och är så tacksam över att 

jag har tillägnat mig. Jag önskar egentligen att det är nu jag hade börjat med min uppgift, för 

då hade jag nog tacklat uppgiften lättare, även om det fortfarande är mycket arbete. Det kräver 

mycket av mig som person, då det inte är enkelt att göra en systematisk litteraturstudie. 

3.2.2 Syfte och frågeställningar 

Redan från första mötet med min handledare tyckte hon att jag hade ett brett syfte med min 

studie, hon önskade att jag skulle strama in och göra det ännu mer preciserat. Jag tyckte att jag 

hade ju det, jag hade med mitt PICOS-schema och visade henne, men hon tyckte att jag skulle 

jobba ännu mer med det, så jag försökte mig på det. Det finns både för- och nackdelar med 

breda och smala syften med en litteraturstudie (O'Connor et al., 2011). Giltigheten av allt för 

breda litteraturöversikter kan kritiseras för att inte ha nog definierade formuleringar, som igen 

kan leda till att man inte har bra nog definition med den intervention man önskar att 

undersöka, som i sin tur kan leda till att man inte får svar på sin forskningsfråga. Jag höll på 

en god stund med att fundera på vad syftet med min uppgift var och det var att jag ville ta 

reda på effekten av self-management kurs hos personer med diabetes typ 2, då detta är en 

patientgrupp jag jobbar mycket med. Utifrån min kunskap får alla personer med 

diagnostiserad diabetes erbjudande om att delta på kurs för att lära sig leva med och hantera 

sin sjukdom.  Då kom jag till slut fram till att syftet med studien var att se på effekten av self-

management kurs hos personer med diabetes mellitus typ 2 och vilka sociodemografiska- och 

socioekonomiska faktorer som kan påverka denna effekt. Ämnet kunde kanske ha blivit ännu 

mer preciserat, för att göra det ännu mera avgränsat, men då kan de ge ett hinder i det jag 

tycker är intressant.  

3.2.3 Litteratursökning 

Jag hade gjort mig en tidsplan innan jag satt igång med själva arbetet: om var och när jag 

skulle göra de olika stegen i min litteratursökning. Såhär i efterhand tycker jag tyvärr att jag 

hade varit lite för snål med tid till förarbetet, för det tog eller rättare sagt skulle ha tagit 

mycket längre tid om jag inte var för snabb i stegen i början. Vilket kan leda till att man inte 
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avgränsar nog i starten och inte kunde nog om temat (Liberati et al., 2009), något jag menar 

skedde för mig.  

Jag borde för varje steg ha inkluderat min handledare och förhört mig om det jag gjorde var 

nog preciserat; istället gick jag fort fram och tänkte inte tillräckligt genom de olika stegen jag 

skulle genom, vilket igen ledde till stor frustration hos mig. Jag bokade tidigt en tid med 

bibliotekarie för litteratursök. Kanske även lite för tidigt tyvärr, då det visade sig senare att 

mitt litteratursök blev allt för stort i början. Det kan vara bra att genomföra detta i början, men 

i mitt tillfälle var det inte bra, då jag faktiskt trodde jag var klar med förhandsarbetet. Detta 

ledde fram till att jag har gjort många litteratursök före jag kom fram till mitt slutgiltiga tema. 

Så här i efterhand ser jag att jag borde ha stoppat upp redan efter det första litteratursöket och 

tänkt lite genom vilka typer av artiklar jag fick upp, kanske utfallet hade blivit annorlunda då. 

Bibliotekarien var jätteduktig och jag fick många tips och trix för att kunna utföra litteratursök 

på egen hand senare.  

När man gör systematiska litteraturöversikter om interventioner så önskar man att hitta så 

många relevanta studier som möjligt (inom de gränser man har resurs till). Detta är en viktig 

faktor att skilja systematiska översikter från traditionella narrativa litteraturöversikter 

(Lefebvre, Manheimer, & Glanville, 2011). Jag menar att hitta de mest relevanta artiklarna till 

sin studie bidrar till att minimera bias och hjälper därför till att uppnå tillförlitliga 

konklusioner av effekten av den intervention man önskar att studera. I mitt första litteratursök 

i de databaser jag valt ut att använda satt jag igen med över 200 artiklar efter att ha läst genom 

abstrakten. Detta gjorde att jag fick ett allt för stort urval av artiklar, jag skulle aldrig klara av 

allt det arbetet på den tid en masteravhandling har till förfogande. Det kunde nog kanske ha 

varit en del i en doktorgradsavhandling, men inte till en masteravhandling tyvärr. Utifrån detta 

var jag därför tvungen att gå tillbaka och börja om igen, något min handledare var enig med 

mig om. Annars hade jag aldrig klarat av att systematisera och kartlägga alla de artiklarna 

själv. Tidsbegränsning är även något författarna i Cochrane Handbook for Systematic reviews 

of Interventions (Lefebvre et al., 2011) nämner i sitt kapitel, de menar att författaren måste 

noga tänka genom sin tidsbegränsning med effektivitet i användning av tid och resurser. Jag 

tycker det bästa sättet man kan bli mer effektiv och uppnå denna balans är att försöka vara 

mer medveten om avgränsningar redan i början av arbetet, detta även för att minska olika 

förutfattade meningar man kan ha som författare till en systematisk litteraturstudie.  

3.2.3.1 Sökstrategi 

Olika inklusions- och exklusionskriterier är en stor och viktig del i arbetet med en systematisk 

litteraturstudie. När man ska välja vilken typ av deltagare som population eller människor 
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man önskar att studera, är det viktigt att man väljer tillräckligt bred kriterium för att man ska 

kunna få ett tillräckligt brett urval av studier att undersöka. Men det ska även vara smalt nog 

för att man ska kunna säkerställa ett meningsfullt svar när all data har blivit samlade 

(O'Connor et al., 2011). Jag menar att jag under hela processen haft ett stort nog urval, jag 

fokuserade på vuxna personer med diabetes mellitus typ 2 och har exkluderat studier som 

inkluderade personer med diabetes typ 1 eller personer med demens eller någon form av 

kognitiv funktionsvariation. Mina tidigare erfarenheter visar att dessa subgrupper kan ha 

andra behov eller reagera annorlunda på den intervention som skulle genomföras. Detta 

skriver även (O'Connor et al., 2011) är en viktigt faktor att överväga innan man sätter igång 

sitt arbete. Det jag i början hade lust att se på var studier utförda i hela världen, men efter mitt 

första litteratursök insåg jag fort att den demografiska populationen måste minskas på grund 

av allt för stort studieurval vid första sökning. Efter detta önskade jag preliminärt att se på 

effekten här i Skandinavien då vi har mer eller mindre samma hälsovårdspolitik och liknande 

förutsättningar att få self-management kurs. I det litteratursöket blev mitt urval av studier allt 

för litet tyvärr, och jag ändrade därför mina kriterier till att gälla hela Europa. Då blev mitt 

urval av studier lagom stort och hanterbart för att kunna utföra den här masteravhandlingen på 

den tid jag hade till förfogande. Konsekvensen av att jag inte hade nog kunskap om temat, 

eller rättare sagt hur stort det var i början, var förlorad tid och att jag inte hade progression i 

mitt arbete i den utsträckning som var nödvändig. 

Jag tror att den här processen var något av det viktigaste, mest lärorika och mest frustrerande i 

hela arbetet. Många negativa tankar florerade og osäkerhet om progression var överhängande. 

Jag bestämde mig dock för att övervinna hindren, i efterhand har jag också förstått att alla 

mina studiekamrater har haft samma problematik och att detta nog är en stor del av 

inlärningsprocessen i ett sådant här stort arbete som en masteravhandling faktiskt är. Min 

erfarenhet att inte avgränsa nog i starten gav mig helt klart stora, tidskrävande och negativa 

konsekvenser. Men om jag inte hade haft dessa konsekvenser hade jag kanske inte haft den 

samma kunskap jag nu har tillförskaffat mig. Om jag dock hade fortsatt mitt arbete utan att ha 

avgränsat uppgiften hade den blivit oöversiktlig och jag hade antagligen inte varit klar tids 

nog. 

Jag menar att det är viktigt när man avgränsar en systematisk litteraturstudie är att man 

fortfarande har kvar det essentiella temat som man önskar att studera. Du kan inte avgränsa 

för stort, för då kan du missa viktig kunskap, men heller inte för lite, då du får allt för många 

artiklar att systematisera. Hinder i avgränsning bygger mycket på temat från starten och på 

kunskap man har med sig.
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4.0 Konklusion 

Efter noga reflektion menar jag att det viktigaste när man ska göra en litteraturstudie är att 

tidigt ta viktiga beslut om vilka kriterier som ska inkluderas och exkluderas. Detta är viktigt 

för att undgå systematiska fel när man ser på selektionen av de studier man önskar att 

undersöka. De här kriterierna ska vara bestämda på förhand och specificerade i en 

projektplan. Genom att tidigt i processen göra medvetna avgränsningar ökar effektiviteten i 

arbetet man utför.
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