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Vårdcentralen uppmärksammade att vi i vårat upptagningsområde har 
en stor befolkning med Typ 2 diabetes och vi vill försöka förebygga eller 
fördröja risken att insjukna i diabetes Typ 2.



BAKGRUND SYFTE

• Enligt WHO kan sunda 
levnadsvanor förebygga eller 
fördröja utvecklingen av Typ 2 
diabetes. 

• Minska risken för patienterna att 
utveckla diabetes Typ 2 samt ge 
dom verktyg att kunna sänka sitt 
blodsocker. 



Genomförande

Screening Väntelista
Kallas till gruppträff 
som hålls av dietist 
och fysioterapeut

Gruppundervisning 
2 träffar

Uppföljning 
blodsocker



Goda råd vid prediabetesMER AV

grönsaker, frukt och bär

fisk och skaldjur

nötter och frön

rörelse i vardagen

BYT TILL

fullkorn

nyttiga matfetter

magra mejeriprodukter

MINDRE AV

rött kött och chark

salt

socker

Alkohol

Livsmedelsverket
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Blodsocker vid uppföljning efter genomgången gruppundervisning

förbättrat Lika Försämrat

Resultat 
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Patientens upplevelse av gruppundervisningen

dåligt mindre bra bra mycket bra
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Har du ändrat en levnadvana?

JA NEJ

”Jag äter mindre portioner 
och försöker undvika godis 
och fikabröd. Jag har gått 
ner i vikt men det är svårt 
med motionen pga ont i 
höft och knän”

”Mer motion”

”Snabbare promenader”

”Försöker äta mer 
regelbundet, 3 mål per dag 
samt mellanmål”

”Tänker på vad jag äter och 
hur mycket. Börjat motionera 
mer”

”Tänker på att äta mindre 
socker”

”Tänker mer på 
förbättrade vanor. 
Motionerar mer. Skulle 
vilja ha fler träffar. Bra 
med tips och råd från 
varandra”

”Mer rörelse nu. Äter mer 
regelbundet”

”Motionerar mera, men 
svårt med mina onda 
knän. Minskat på bananer, 
äter mindre rött kött och 
mer fisk. Tänker 
fortfarande på dessa råd 
flera månader senare”



Lärdomar

• Mycket administration

• Intressant, viktigt och roligt

• Endast en gruppundervisningsträff räcker för det mesta

• Patienterna efterfrågat uppföljning av blodsockret efter 3 månader


