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Gruppebaserte mestringskurs øker behandlingstilfredshet og gir trolig bedre 
blodsukkerregulering og økt kunnskap om diabetes. Mestringsevnen og 

mestringstroen øker også antakelig. Det viser resultatene fra en systematisk over-
sikt fra BMC 2012. 

Diabetes type 2 er en av de vanligste kroniske lidelser i den vestlige verden. I følge 
en rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) vektlegges viktigheten av bruker-
orientert undervisning ved behandling av og mestring ved langvarige helseutford-
ringer. I gruppebaserte mestringskurs for personer som har diabetes type 2 oppford-
res tett samspill mellom bruker og helsepersonell.  

Et forskerteam ved NTNU har i samarbeid med Kunnskapssenteret publisert en sys-
tematisk oversikt.  Formålet var å svare på om gruppebasert mestringskurs sammen-
lignet med standard oppfølging (ikke mestringskurs) har effekt på personer med di-
abetes type 2. 

Totalt 21 studier ble inkludert og sammenstilt. Funnene viser at gruppebasert pasi-
entopplæring sammenliknet med standard oppfølging for personer som har diabetes 
type 2: 

 Øker behandlingstilfredshet ved seks måneder    og ved 12 måne-
der  /  

 Reduserer glykosylert hemoglobin (HbA1c) ved seks og 12 måneder samt ved to 
år   

 Reduserer det fastende blodsukkeret ved 12 måneder  ? 

 Øker kunnskap om diabetes ved seks måneder  /  og ved 
ved 12 måneder   

 Øker mestringsevnen (’self-management’) ved seks måneder   

 Øker mestringstroen (‘self-efficacy’) ved seks måneder   

 Det er usikkert om livskvalitet forandres ved seks måneder  ? 

 Det er usikkert om fastende blodsukker forandres ved seks måneder  
/    

Symbolforklaring 

Kvalitet på dokumentasjonen: Tilhørende symbol Størrelsen på effekten Tilhørende symbol 

Høy  Stor  
Middels  Moderat  
Lav  Liten  
Svært lav  Ikke klinisk signifikant  
  Ukjent   ? 



 
Bakgrunnen for vurderingene 
Ved Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) har vi vurdert 
den samlede kvaliteten på dokumentasjonen for hvert av utfallene. Videre har vi 
vurdert hvor stor effekten er. Dette er ment å gi deg et mer helhetlig inntrykk av re-
sultatene og hvor nyttig et tiltak er. Dokumentasjonen kan være av høy, middels, lav 
eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, desto sikrere kan vi være på at effekten av 
et tiltak er presist anslått.  For de fleste utfallene har forfatterne presentert effekten i 
form av standardiserte gjennomsnittsforskjeller (på engelsk Standard Mean Diffe-
rence – SMD).  SMD er brukt fordi primærstudiene har målt utfallene på ulike måter. 
SMD brukes for å sammenstille resultater der det er brukt kontinuerlig skala.  
 
Når vi forenkler tolkningen av effekt i form av SMD, sier vi at  

•  SMD på 0,2 er en «liten effekt»  
•  SMD på 0,5 er en «moderat effekt»  

  SMD på 0,8 er en «stor effekt»  

Da kan vi kort oppsummert si at den gjennomsnittlige effekten er moderat til stor for 
utfallet kunnskap om diabetes ved både seks (0,69 (95 % KI; 0,43 til 0,96) og 12 måneder 
(0,85 (95 % KI; 0,48 til 1,22). Størrelsen på effekten for mestringsevnen ved seks måne-
der (0,55 (95 % KI; 0,11 til 0,99) er moderat. Effekten er liten for utfallet livskvalitet ved 
seks måneder (0,31 (95 % KI; -0,15 til 0,78), men konfidensintervallet er for bredt til å 
konkludere (og kvaliteten er svært lav). Behandlingstilfredshet ved seks måneder (0,65 
(95 % KI; 0,44 til 0,85) viser en moderat effekt. Ved 12 måneder (0,39 (95 % KI; 0,21 til 
0,59) er denne effekten liten til moderat. 

95 % KI betyr 95 prosent konfidensintervall. Det vil si at man med 95 prosent sikkerhet kan si 
at effekten ligger et sted innenfor det oppgitte intervallet. 

En HbA1c reduksjon på minimum 0,5 % er å betegne som klinisk relevant. Det sam-
lede effektestimatet er på 0,44 % (95 % KI; -0,69 til -0,19) ved seks måneder og 0,46 % 
(95 % KI;-0,74 til -0,18) ved 12 måneder. Den gjennomsnittlige effekten er tett opptil 
denne grensen. Konfidensintervallene (95 % KI) viser imidlertid at effekten varierer 
fra ikke klinisk til klinisk relevant.  

Når det gjelder fastende blodsukker, vil definisjonen på klinisk relevans av effekten 
variere, men en reduksjon på 10 % eller mer i forhold til utgangskonsentrasjonen er 
en foreslått grense. Vi har ikke informasjon nok til å bedømme størrelsen på effekten 
da det ikke opplyses om den gjennomsnittelige verdien før og etter tiltaket ble gitt. 
Dersom deltakerne før tiltaket for eksempel hadde et gjennomsnittelig fastende blod-
sukker på 10 mmol/l, vil en reduksjon på 1,26 mmol/l (95 % KI; -1,69 til -0,83) målt 
ved 12 måneder anses som klinisk relevant effekt.  

Se lenken til hele publikasjonen på BioMed Central: 
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/12/213  
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