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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är ett globalt problem som blir allt vanligare. Den 

nödvändiga egenvården kräver mycket av diabetes typ 2-patienten, och vårdpersonalen 

behöver adekvat kompetens för att kunna stötta dessa individer på bästa sätt. 

 

Syfte: Att undersöka patienters upplevelse av egenvård vid diabetes mellitus typ 2. 

 

Metod: En litteraturöversikt har gjorts baserat på elva originalartiklar tillgängliga på 

databaserna CINAHL Complete och PubMed. Artiklarna analyserades enligt Friberg, och 

teman och subteman skapades. 

 

Resultat: Resultatet presenteras i fyra teman. Det första temat är Patienters upplevelse av 

kostförändringar och har tre subteman: Kunskap och motivation, Kostförändringars inverkan 

på livskvalitet samt Egenvårdskontroll. Två andra teman som presenteras är Upplevelsen av 

läkemedelsbehandling och Upplevelsen av egenvård genom motion. Det fjärde och sista temat 

är Sjukvårdens roll i egenvården och presenteras genom tre subteman: Upplevelsen av 

gruppbaserad utbildning, Behov av stöd i egenvården samt Upplevelsen av mötet med 

sjukvården. 

 

Diskussion: Huvudfynden i resultatet analyserades för att se likheter och olikheter i de 

upplevelser som patienterna beskrivit. Dessa upplevelser diskuteras under två rubriker; 

Stödjande faktorer för egenvård och Försvårande faktorer för egenvård. Resultatet 

diskuterades utifrån Dorothea Orems egenvårdsteori samt konsensusbegreppet hälsa. 

 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, Upplevelse, Egenvårdsfaktorer 

 

 

 

 

 

 

 



 
 2 (35) 

 

Abstract 

 

Background: Type 2 diabetes mellitus is a global problem that is increasing worldwide. The 

necessary self-management is demanding a lot of the type 2 diabetes-patient, and the health 

professionals needs adequate competence to be able to support these individuals in the best 

way. 

 

Aim: To examine patients' experience of self-management in type 2 diabetes mellitus.  

 

Method: A literature review has been made based on eleven original articles available on the 

databases CINAHL Complete and PubMed. The articles were analysed according to Friberg, 

and themes and subthemes were created. 

 

Results: The result is presented in four themes. The first theme is Patients´ experience of 

dietary changes and has three subthemes: Knowledge and motivation, Dietary changes and its 

impact on the quality of life and Self-management control. Two other themes are presented as 

The experience of drug treatment and The experience of self-management through physical 

activity. The fourth and last theme is The role of healthcare in self-management and is 

presented through three subthemes: The experience of group based education, The need of 

support in self-management and The experience of the meeting with the healthcare. 

 

Discussion: The main findings in the result were analysed to discover similarities and 

differences within the experiences as described by patients. These experiences were then 

discussed under two subtitles; Supporting factors for self-management and Aggravating 

factors for self-management. The result was discussed from the theory of self-care by 

Dorothea Orem and the consensus concept of health. 

 

Keywords: Type 2 diabetes mellitus, Experience, Factors in self-management 

 

 

 

 



 
 3 (35) 

 

Innehållsförteckning 

 

INLEDNING ....................................................................................................................................................... 5 

BAKGRUND ...................................................................................................................................................... 5 

DIABETES MELLITUS ............................................................................................................................... 5 

DIABETES MELLITUS TYP 2 ..................................................................................................................... 6 

Symtom ........................................................................................................................................... 6 

Diagnostik ....................................................................................................................................... 6 

Risker och kontroller ....................................................................................................................... 7 

EGENVÅRD ............................................................................................................................................ 7 

EGENVÅRD SOM BEHANDLING ................................................................................................................. 8 

Kost ................................................................................................................................................. 8 

Motion ............................................................................................................................................. 8 

Medicinering .................................................................................................................................... 9 

Patientutbildning i egenvård och sjuksköterskans roll .................................................................. 10 

EGENVÅRD VID EN LIVSLÅNG SJUKDOM ................................................................................................. 10 

PROBLEMFORMULERING ...................................................................................................................... 11 

SYFTE ............................................................................................................................................................. 11 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER .................................................................................................................... 11 

METOD ........................................................................................................................................................... 12 

DATAINSAMLING .................................................................................................................................. 12 

URVAL ................................................................................................................................................ 12 

DATAANALYS ....................................................................................................................................... 13 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ........................................................................................................... 13 

RESULTAT ....................................................................................................................................................... 14 

PATIENTERS UPPLEVELSER AV KOSTFÖRÄNDRINGAR ............................................................................. 14 

Kunskap och motivation ................................................................................................................ 14 

Kostförändringars inverkan på livskvalitet .................................................................................... 15 

Egenvårdskontroll ......................................................................................................................... 16 

UPPLEVELSER AV LÄKEMEDELSBEHANDLING ......................................................................................... 18 

UPPLEVELSEN AV EGENVÅRD GENOM MOTION ....................................................................................... 18 

SJUKVÅRDENS ROLL FÖR EGENVÅRD .................................................................................................... 19 

Upplevelsen av gruppbaserad utbildning ..................................................................................... 19 

Behov av stöd i egenvård ............................................................................................................. 21 

Upplevelsen av mötet med sjukvården ......................................................................................... 21 



 
 4 (35) 

 

DISKUSSION ................................................................................................................................................... 22 

METODDISKUSSION.............................................................................................................................. 22 

RESULTATDISKUSSION ......................................................................................................................... 23 

Stödjande faktorer för egenvård vid DMT2 ................................................................................... 24 

Försvårande faktorer för egenvård vid DMT2 ............................................................................... 26 

KLINISKA IMPLIKATIONER ...................................................................................................................... 27 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ................................................................................................... 28 

SLUTSATS ....................................................................................................................................................... 28 

REFERENSER ................................................................................................................................................... 29 

BILAGA 1. SÖKMATRIS ................................................................................................................................... 33 

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT ....................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 5 (35) 

 

Inledning 

Vi valde detta ämne då vi tidigt under utbildningen fann sjukdomen både komplex och 

intressant. Vi har båda nära anhöriga som har diabetes och har sett att vården samt stödet från 

vården för dessa personer sett väldigt olika ut. Under vår verksamhetsförlagda utbildningstid 

har vi träffat personer med diabetes och där har vi sett skillnader på hur personalen behandlar 

dessa patienter och visar hänsyn till deras sjukdom. Efter våra egna upplevelser och 

erfarenheter fann vi det intressant att fördjupa oss i patienternas upplevelser av sin sjukdom 

och egenvård. Vidare har sjuksköterskan en central roll i både vården samt i stödjandet av 

egenvården hos patienten, varför detta ämne kändes särskilt relevant för vår framtida 

profession. 

 

Bakgrund 

Personer som diagnostiserats med diabetes mellitus har ökat drastiskt i antal de senaste åren 

(WHO, 2016; Diabetesförbundet, 2013). WHO (2016) rapporterar att sjukdomen ökat från 

108 miljoner år 1980 till 422 miljoner år 2014, och diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är den 

diabetesformen som ökar mest. Idag uppskattas ca 450 000 svenskar ha diabetes, men 

mörkertalet tros vara stort (Diabetesförbundet, 2016). Av dessa individer har cirka 85-90 % 

DMT2. Mer än 15 % av Sveriges befolkning bär på anlag för att utveckla DMT2, och 

levnadsvanor spelar en stor roll i utvecklandet av sjukdomen (Diabetesförbundet, 2013). 

 

Diabetes mellitus 

Ordet diabetes har grekiskt ursprung och betyder ungefär något som strömmar genom 

kroppen, och ordet mellitus har latinskt ursprung och betyder honungssöt (Diabetesförbundet, 

2012a). 

Typ 1-diabetes (DMT1) och DMT2 är de två huvudtyperna av diabetes mellitus (Kneck, 

2015; Ericson & Ericson, 2013; Pfeiffer & Klein, 2014). Det som är gemensamt för dessa 

diabetesformer är att patienten får en kronisk hyperglykemi (högt blodsocker), relaterat till 

insulinbrist. Insulin är ett hormon i kroppen som reglerar blodsockernivån, och frisätts från 

bukspottskörteln till levern när glukoshalten i blodet är på väg upp. Insulin verkar som en 

nyckel och hjälper glukos i blodet till de behövande cellerna i kroppen. Insulinbristen beror 

dock på olika orsaker vid dessa typer av diabetes. 

Vid DMT1 angriper immunförsvaret de insulinproducerande betacellerna i 

bukspottskörteln, vilket gör att produktionen av insulin minskar kraftigt (Kneck, 2015; 
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Ericson & Ericson, 2013; Pfeiffer & Klein, 2014). Denna typ av diabetes har ingen exakt 

klarlagd orsak, men debuterar ofta tidigt i livet. Vid DMT1 måste insulin tillföras kroppen 

genom sprutor eller pump för att kunna kontrollera blodsockernivån hos patienten. Skillnaden 

mellan dessa två diabetesformer är att DMT1 är en autoimmun sjukdom, och DMT2 är 

insulinresistens som ett resultat av arvsanlag och ohälsosam livsstil. 

 

Diabetes mellitus typ 2 

DMT2 är den vanligaste diabetesformen, och den som ökar mest i världen (WHO, 2016). Den 

primära orsaken till DMT2 är övervikt och fetma samt stillasittande livsstil (Ericson & 

Ericson, 2013; Diabetesförbundet, 2013; Pfeiffer & Klein, 2014). Denna form av diabetes 

debuterar oftast hos patienter i vuxen ålder och utvecklas under lång tid. Vid DMT2 uppstår 

insulinresistens hos de insulinberoende vävnaderna, och de förlorar då sin känslighet mot 

insulin och blodsockernivån stiger. Detta leder till att betacellerna ökar produktionen samt 

utsöndringen av insulinhormon. Om detta tillstånd är oförändrat efter flera år börjar 

betacellerna svikta på grund av sin överaktivitet och patienten får då istället en insulinbrist 

vilket gör att även dessa patienter behöver tillföras insulin. DMT2 behandlas initialt med 

läkemedel i tablettform och patienten får information om hur kost och motion bör skötas. Om 

patienten har högt blodsocker vid sjukdomsdebuten används ofta insulin för att snabbt sänka 

samt få kontroll över blodsockernivån. 

 

Symtom 

Symtomen till DMT2 är detsamma som till DMT1 men kommer mer smygande och under en 

längre tid (Diabetesförbundet, 2013). Trötthet, ökad törst samt ökad urinproduktion är några 

av de vanligaste symtomen. Eftersom symtomen uppenbarar sig långsamt och under en lång 

tid så har många personer DMT2 utan att veta om det. 

 

Diagnostik 

Diagnosen diabetes mellitus ställs med hjälp av kontroll av fasteplasmaglukos eller oralt 

glukostoleranstest (Diabetesförbundet, 2011). Vid kontroll av fasteplasmaglukosen fastställs 

diagnosen om testet vid ett flertal tillfällen är över 7 mmol/l. Diagnosen kan även fastställas 

om glukosvärdet venöst är över 11,1 mmol/l och kapillärt över 12,2 mmol/l efter att patienten 

har ätit en måltid. 
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Det orala glukostoleranstestet innebär kortfattat att patientens glukostolerans kontrolleras. 

Omsättningshastigheten av glukos mäts då genom att en viss mängd glukos tillförs och under 

testet kontrolleras patientens b-glukos med jämna mellanrum. I de tidigare nämnda 

betacellerna i bukspottskörtels produceras proinsulin som består av C-peptid samt insulin. Vid 

DMT1 har patienten lågt c-peptidvärde, och vid DMT2 har patienten vanligtvis förhöjt C-

peptidvärde vid sjukdomsdebuten. 

 

Risker och kontroller 

Risker för följdsjukdomar vid DMT2 är bland annat högt blodtryck, retinopati 

(ögonsjukdom), hjärt-kärlsjukdomar, sviktande njurfunktion, neoplasmer (tumörer) och 

sjukdomar i luftvägarna (Sancho-Mestre, Vivas-Consuelo, Alvis-Estrada, Romero, Usó-

Talamantes & Caballer-Tarazona, 2016; Pfeiffer & Klein, 2014). Då kontroll av ögonbotten 

är ett sätt att upptäcka retinopati, erbjuds DMT2-patienter kontroller vart tredje år 

(Socialstyrelsen, 2015). Vid långvarigt högt blodsocker finns även risk för fotsår och bensår 

varför regelbunden fotvård och kontroll av fötterna är av stor vikt (Diabetesförbundet, 2012b). 

Välbalanserad glukosnivå, rökstopp, kontinuerlig sårvård samt tryckavlastning är en viktig del 

i behandlingen av diabetiska fot- samt bensår. 

HbA1c, glykerat hemoglobin, är långtidsblodsocker och mäter den genomsnittliga nivån av 

blodsockret under en period av två till tre månader (Kneck, 2015). Testet visar medelvärdet 

för patientens metabola kontroll. Regelbundna kontroller av patientens HbA1c är en viktig del 

av behandlingsstrategin för diabetes och kan utgöra underlag för hur patienten ska genomföra 

nödvändiga livsstilsförändringar. 

 

Egenvård 

Egenvård är en viktig del i behandlingen av de flesta sjukdomar (Strömberg, 2014; Dahlberg 

& Segesten, 2013). Egenvård är patientens egna handlingar som strävar till att främja hälsa 

och välbefinnande (Orem, 2001). Särskilt vid DMT2 är egenvården central där delaktighet 

och ansvar från patienten är livsnödvändigt och minskar komplikationer. Patientutbildning 

och stöd från vården är dock nödvändigt för att öka både patientens motivation och kunskap 

för att kunna bedriva så bra egenvård som möjligt. 
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Egenvård som behandling 

Kost 

Kosten är den viktigaste delen för att kontrollera glukosnivån i blodet, och det är därför av 

stor betydelse att en diabetespatient har goda kunskaper om lämplig kost relaterat till sin 

sjukdom (Aas, 2013). Rekommenderad kost till DMT2-patienter är fiberrik, bör innehålla 

långsamma kolhydrater för ett jämnare blodsocker och bör vara fettbalanserad samt innehålla 

en begränsad mängd mättat fett (Ericson & Ericson, 2013; Diabetesförbundet, 2014). Fibrerna 

i kosten sänker upptagningshastigheten vilket i sin tur även ger ett jämnare blodsocker. 

Kosten bör vara fettbalanserad för att motverka övervikt, då fett annars kan fungera som en 

barriär som minskar musklernas glukosupptag. Kosten som rekommenderas för diabetiker är 

även fördelaktig för de som inte har sjukdomen (Vessby, Asp & Axelsen, 2010). Kostbehov 

och kostvanor är framförallt även individuellt, och bör individanpassas. Generellt 

rekommenderas mat med lågt glykemiskt index till diabetespatienter. Glykemiskt index är ett 

mått på hur kolhydrater i olika livsmedel påverkar blodets glukosnivå. Kost med lågt 

glykemiskt index är passande då det innefattar frukt och mycket grönsaker samt fiberrika 

fullkorn, ärtor, linser och bönor. Ett ökat intag av grönsaker och fibrer förser kroppen med 

mindre energi än vad snabba kolhydrater gör. Resultatet blir då viktnedgång i form av 

fettreducering i kroppen, vilket leder till ökad insulinsekretion samt en ökning av 

muskulaturens glukosupptag. 

Alkoholförtäring påverkar också blodsockernivån då omsättningen av kolhydrater och fett 

ökar (Diabetesförbundet, 2012c). Alkohol kan dels leda till att plasmaglukosnivån höjs, men 

även hypoglykemi (lågt blodsocker). Detta blir framförallt aktuellt att tänka på för DMT2-

patienter som är insulinbehandlade. 

 

Motion 

Varför motion framhålls som särskilt viktigt vid DMT2 är att fysisk aktivitet framför allt ökar 

kroppens glukosupptag, men stimulerar även kapillärutveckling, blodcirkulation, lungornas 

syreupptagningsförmåga, stärker hjärtmuskulaturen samt normaliserar fetthalten i blodet och 

reducerar högt blodtryck (Ericson & Ericson, 2013; Diabetesförbundet, 2015; Way, Hackett, 

Baker & Johnson, 2016). I en studie av Kang, Ko & Baek (2016) som gjordes på kvinnor med 

DMT2 i Sydkorea visade resultatet att fysisk aktivitet minskade insulinresistensen. Studien 
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visade även att motion hos dessa patienter ledde till sänkt blodtryck, minskad mängd 

kroppsfett samt sänkt HbA1c.  

Genom viktnedgång ökar även glukoskänsligheten i musklerna då fett annars fungerar som 

en barriär och minskar musklernas glukosupptag. Med andra ord är egenvård framförallt i 

form av fysisk aktivitet samt ändrade kostvanor grundläggande för behandling av DMT2 

(Lundberg & Thrakul, 2013). Riktlinjerna idag gällande motion för vuxna med DMT2 

omfattar aerobisk träning tre till fem dagar i veckan, helst i kombination med styrketräning 

(Way et al., 2016). Forskning har visat på att denna typ av regelbunden motion är effektiv för 

att förbättra den glykemiska kontrollen.  

 

Medicinering 

Till en början kan kost och motion hålla DMT2 under kontroll, men när detta inte längre 

räcker behöver patienten använda läkemedel för att få kontroll på blodsockernivån 

(Socialstyrelsen, 2015). Det finns olika sätt att kontrollera och följa blodsockernivån. De 

vanligaste är egenmätning av blodsockret med teststickor där patienten själv kontrollerar 

blodsockernivån med en särskild mätare som visar hur blodsockernivån ser ut just då, samt 

mätning av HBA1c. 

Vid DMT2 används perorala (via munnen) antidiabetikum, insulininjektioner samt icke-

insulininjektioner (Tran et al., 2015). Det finns idag ett flertal former av perorala 

antidiabetikum på marknaden, och metformin är den mest förekommande substansen och 

fungerar kortfattat genom att göra glukosberoende vävnader mer känsliga för insulin. Vidare 

finns det en uppsjö av olika former av insulininjektioner samt icke-insulininjektioner. Insulin 

finns exempelvis i formerna snabbverkande och långtidsverkande och brukar behövas senare i 

sjukdomsförloppen i och med att sjukdomen fortskrider. Insulin blir en nödvändig 

medicinering när perorala antidiabetikum, kost och fysisk aktivitet inte är tillräckliga 

förändringar i egenvården hos patienten. För att kunna hålla blodglukosnivån inom acceptabla 

nivåer används då insulin som en ytterligare behandlingsform. Icke-insulininjektionerna 

fungerar som ett komplement till tablettbehandlingen för att kontrollera blodsockernivån. 

Exempel på icke-insulininjektioner är läkemedlet Byetta® (2016) med den verksamma 

substansen exenatid, vilket är ett läkemedel som hjälper betacellerna att öka 

insulinproduktionen vid hög blodsockernivå. Ett annat exempel är läkemedlet Victoza® 

(2016) med liraglutid som verksam substans, som hjälper kroppen att sänka blodsockernivån 

när den är för hög samt gör så att maten passerar långsammare genom magsäcken. 
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Målet med diabetesbehandlingen är att minska patientens symtom samt för att förebygga 

de tidigare nämnda komplikationerna (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Patientutbildning i egenvård och sjuksköterskans roll 

Patientutbildning i egenvård är en viktig del i den vård som bör erbjudas patienter med DMT2 

(Socialstyrelsen, 2015). Målet med utbildningen är att patienterna ska känna sig tryggare i sin 

egenvård med kunskap om risk- och friskfaktorer samt för att kunna bibehålla en god 

livskvalitet. Personalen bör ha pedagogisk kompetens för att kunna motivera patienten på 

bästa sätt. Grupputbildning har visat sig vara ett bra hjälpmedel för egenvård och bör ledas av 

personal kompetenta i ämnet. Individutbildning bör även erbjudas då det passar vissa 

patienter bättre. Då patienten själv ska utföra sin egenvård varje dag året om gällande kost, 

motion och medicinering samt blodglukoskontroll, är det viktigt att informationen är 

individanpassad. För att säkerställa god effekt av de olika utbildningarna krävs det att dessa 

kontinuerligt utvärderas och följs upp. Sjuksköterskan har en central roll då hen jobbar 

närmast patienten och kan genom korrekt undervisning och stöd göra stor skillnad för 

patientens upplevelse samt hantering av sin sjukdom. 

Motiverande samtal är en samtalsmetod som används vid rådgivning för att motivera 

patienter till livsstilsförändringar gällande exempelvis kost och fysisk aktivitet 

(Socialstyrelsen, hämtad 20 oktober, 2016). Motiverande samtal används inom såväl hälso- 

och sjukvården som kriminalvård och socialtjänst. Det är vanligt att sjuksköterskor för sådana 

samtal, och tre viktiga principer som metoden bygger på är att lyssna på patienten på ett 

reflekterande och empatiskt sätt och på så vis försöka öka förståelsen för dennes situation. 

Sjuksköterskans roll är vidare inte att argumentera med patienten, utan undersöka varför en 

patient inte förändrar sin egenvård. En viktig del är också att få patienten att öka tron på sig 

själv och sin förmåga, och att denne har möjlighet till förändring. 

 

Egenvård vid en livslång sjukdom 

Den kroniska sjukdomen diabetes mellitus kräver mycket av patienten, som förväntas ta 

personligt ansvar för största delen av sin vård (Kneck, 2015). Denna vård innefattar som 

tidigare nämnts flera komponenter såsom kost, motion, blodglukoskontroll samt 

medicinering. Patienten är ansvarig för skapandet av sin egen hälsa och i förlängningen sitt 

liv. Detta ansvar kan dock ses som både en möjlighet och en börda, beroende på individen. 

Lärandet innebär en anpassning av nya kunskaper och färdigheter, samt en förändring av 
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sättet att tänka på (Kneck, Fagerberg, Eriksson & Lundman, 2014). Sjukdomen kan även 

ändra karaktär med åren, varför det hela tiden är viktigt att hålla sig uppdaterad med den 

senaste forskningen. Även livet ändrar karaktär genom åren vilket innebär att nya 

anpassningar till sjukdomen blir nödvändiga. 

Efter sjukdomsdebuten är många patienter motiverade och har ambitionen att ändra sina 

levnadsvanor (Aas, 2013). Det är dock svårt att leva efter en strikt hälsoinriktad livsstil varje 

dag, året om, hela livet. Någon gång kommer den nya livsstilen att komma i konflikt med 

andra behov, som till exempel välbefinnande. Risken finns då att människan kommer känna 

misslyckande. Patientens motivation och målmedvetenhet är därför viktig i behandlingen av 

DMT2, men även vårdpersonalen har ett ansvar i att hjälpa patienten med att sätta upp 

realistiska mål för sina nya levnadsvanor. Som vårdpersonal och patient är det viktigt att veta 

att lärandeprocessen är livslång vid en kronisk sjukdom. 

 

Problemformulering 

DMT2 är en sjukdom som ökat globalt de senaste åren, likaså i Sverige. I och med den 

stigande siffran av personer som diagnostiseras med DMT2 är en översikt intressant för både 

allmänhet och vårdpersonal. Genom att lyfta patientens upplevelse av sin diagnos och 

egenvård så kan förståelsen öka hos vårdpersonal, vilket möjliggör en mer personcentrerad 

vård och kan bidra till att utveckla vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter med 

DMT2. Särskilt sjuksköterskor som jobbar närmast patienten kan vara med och göra stor 

skillnad genom att ge patienten rätt verktyg och kunskap för att hantera sin sjukdom. 

 

Syfte 

Att undersöka patienters upplevelse av egenvård vid diabetes mellitus typ 2. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Dorothea Orems Self-Care Deficit Nursing Theory är den omvårdnadsteori som valts till detta 

arbete (Orem, 2001). Orems teori om egenvårdsbalans fokuserar på patientens egenvård samt 

sjuksköterskans roll i att stödja patienten, därför anses den vara tillämpbar på syftet i denna 

studie. Människans förmåga att visa omsorg till sig själv och andra är något som Orem 

betonar genomgående i sin teori. Enligt Orem skall omvårdnad ske på ett sätt som främjar 

människans egenvårdande förmåga. Detta kan ske genom delvis kompenserade åtgärder som 
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sjuksköterskan är patienten behjälplig med, men även genom att ge stöd och information för 

att främja patientens egenvård. 

Egenvårdskapacitet beskriver människans kapacitet till att vårda sig själv samt förmågan 

att visa närstående omsorg (Orem, 2001). Både fysiska samt psykiska begränsningar kan 

påverka egenvårdskapaciteten hos en människa. Egenvårdskraven och egenvårdsbehoven hos 

människor är olika beroende på vilken sjukdom de har, men enligt Orem finns åtta universella 

egenvårdsbehov: upprätthållande av vätskeintag, födointag samt syreintag; vikten av balans 

mellan aktivitet och vila; vikten av social interaktion och ensamhet; omvårdnad gällande 

eliminationsprocesser samt stöd gällande människans önskan att vara normal. Det som 

framförallt är aktuellt gällande patienter med DMT2 är behovet av att människan ska 

förebygga faktorer som kan riskera hennes mänskliga funktion och liv samt välbefinnande. 

Målet med egenvården är att uppnå hälsa oavsett sjukdom. 

Konsensusbegreppet hälsa är ett mångtydigt begrepp (Dahlberg & Segesten, 2013; 

Willman, 2014). Hälsa är inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom, utan kan upplevas oavsett 

närvaro eller frånvaro av sjukdom. Hälsa handlar om ett välbefinnande som kan uppnås även 

om en människa har en obotlig sjukdom som exempelvis DMT2. Om sjukdomen är 

välbehandlad och under kontroll kan patienten uppleva välbefinnande och god hälsa, vilket är 

vad som eftersträvas inom diabetesvården.  

 

Metod 

En litteraturöversikt har genomförts över det aktuella kunskapsläget, vilket innebär att en 

överblick skapas över den kunskap som finns tillgänglig i nuläget (Friberg, 2012). 

 

Datainsamling 

Databaserna som använts är CINAHL Complete och PubMed. Sökorden som använts lyder 

följande: experience, self-care, diabetes type 2, type 2 diabetes, type 2 diabetes mellitus, 

motivational interviewing, self-management, life changes, qualitative, diet, physical activity 

och insulin. Sökorden omfattade alla denna studies syfte med fokus på både upplevelsen av 

sjukdomen samt när patienten får diagnosen med de livsstilsförändringar som följer med. 

 

Urval 

För att få så aktuell information som möjligt användes originalartiklar som var högst fem år 

gamla. Andra begränsningar som gjordes var att endast använda artiklar som var peer 
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reviewed och fanns tillgängliga i full text. Begränsningarna gjordes för att få så pålitlig 

information som möjligt samt för att kunna se helheten i studierna. Eftersom denna studie rör 

vuxna så kontrollerades det att inga personer under 18 år inkluderades i studierna. Artiklarna 

som eftersöktes skulle vara skrivna på engelska, då författarna ville inkludera både nationella 

samt internationella studier. Studier som inte tydligt hade redovisat om deltagarna hade 

DMT1 eller DMT2 exkluderades då denna studie endast lägger fokus på upplevelser från 

patienter med DMT2. Sökningarna resulterade i att två kvantitativa och nio kvalitativa 

originalartiklar valdes ut då de besvarade syftet till denna studie (Se bilaga 1). 

 

Dataanalys 

Till att börja med lästes titlarna på artiklarna för att se vilka som matchade syftet (Friberg, 

2012). De artiklarna som sedan valdes bearbetades genom att abstrakten lästes. Efter 

ytterligare gallring som baserats på artiklarnas sammanfattning, lästes de utvalda artiklarna 

som kvarstod i sin helhet, och de med resultat som gav svar på studiens syfte valdes ut. 

Artiklarna lästes ur ett objektivt perspektiv för att åsidosätta eventuell förförståelse samt för 

att hålla arbetet opartiskt. Författarna läste texterna flera gånger för att få en god helhetssyn 

samt förståelse för artiklarnas innehåll, och diskuterade sedan artiklarna för att kontrollera att 

de uppfattats på samma sätt. Forskningsprocessen prövades för alla utvalda artiklar ur ett 

etiskt perspektiv. Efter att artiklarna (se bilaga 2) valts ut jämfördes innehållet och 

analyserades för att hitta likheter samt olikheter i studierna. Genom att vid analysen använda 

färgkodning med olika färger kunde författarna metodiskt välja ut det centrala innehållet i 

artiklarna som besvarade litteraturstudiens syfte. Med hjälp av detta tillvägagångssätt vid 

analysen kunde likheter och olikheter i upplevelserna urskiljas vilket redovisas i sin 

sammanställning i resultatdelen under olika teman samt subteman. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Sandman och Kjellström (2013) beskriver hur forskningsetik handlar om att reflektera över de 

olika momenten i studentuppsatsen och kontrollera vilka etiska aspekter som är aktuella. Om 

någon artikel vi valt inte är granskad av en etisk nämnd har det varit viktigt att studien och 

dess metod är väl redovisad i artikeln så att det framgår att frågor samt tillvägagångssätt är 

etiskt försvarbara. Artiklar utan etiska överväganden med bristande redovisning av sin 

forskningsprocess har valts bort baserat på bristande tillförlitlighet.  
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Göra gott och inte skada-principerna är viktiga att ta hänsyn till när en studie utförs 

(Sandman och Kjellström, 2013). De två principerna handlar om att människan har en 

skyldighet att förebygga och undvika skada samt främja godhet. Studien ska leda till ny 

kunskap inom området utan att på vägen skada någon fysiskt eller psykiskt. Det är viktigt att 

deltagarna i studierna fått adekvat information innan studien påbörjats, samt att det är ett 

frivilligt deltagande under hela studien och att deltagarnas autonomi respekteras enligt 

autonomiprincipen. Autonomiprincipen handlar om människans möjlighet och förmåga att 

styra och bestämma själv över sitt liv.  

 

Resultat 

Resultatet presenteras nedan under fyra teman och i förekommande fall även subteman. Det 

första huvudtemat är Patienters upplevelse av kostförändringar med dess tre subteman: 

Kunskap och motivation, Kostförändringars inverkan på livskvalitet samt Egenvårdskontroll. 

Det andra huvudtemat är Upplevelser av läkemedelsbehandling. Det tredje huvudtemat heter 

Upplevelsen av egenvård genom motion. Det fjärde och sista temat heter Sjukvårdens roll i 

egenvården med dess tre subteman: Upplevelsen av gruppbaserad utbildning, Behov av stöd i 

egenvården samt Upplevelsen av mötet med sjukvården. 

 

Patienters upplevelser av kostförändringar 

Kunskap och motivation 

I en studie av Booth, Lowis, Dean, Hunter och McKinley (2013) framkom betydelsen av 

kunskap hos patienterna för att de skulle förstå vikten av sund kosthållning som behandling 

vid deras diagnos. I fokusgrupperna uppmärksammades att många av deltagarna inte hade 

förstått vilken sorts mat de skulle äta, då de ofta frågade varandra om råd angående vad som 

var lämpligt eller olämpligt att äta. Några patienter upplevde också att de fått för lite 

information, eller ingen alls kring hur de skulle äta den närmsta tiden efter sin diagnos. Detta 

resulterade i att de åt väldigt små mängder mat av rädsla att äta fel kost i tron om att det skulle 

hålla deras blodsockernivå inom acceptabla gränser. De berättade också att de hade försökt 

ändra sina matvanor utan någon djupare kunskap i vad de borde äta, vilket resulterade i att de 

ändå ätit fel sorts kost.  

Att ändra sina matvanor upplevde patienterna som svårt, då de rekommenderade kostråden 

ansågs vara för strikta (Booth et al., 2013). De uppgav att det var svårt att ändra rutiner de 

haft under hela livet. I studien berättade deltagarna om svårigheterna att börja äta 
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kontinuerligt, mat de tidigare undvikit på grund av att de inte gillade den samt bristen på 

variation. I en studie av Rise, Pellerud, Rygg och Steinsbekk (2013) valde många av 

deltagarna att inte ändra sin kost trots att de fått information och förstått innebörden av 

kostens påverkan på sjukdomen. De uppgav att de inte bestämde över sin kost då de själva 

inte lagade maten i hushållet. 

Familjen samt närstående, uppgav många deltagare i studien var ett stort stöd och en sporre 

för att hålla sig friska (Carolan, Holman & Ferrari, 2014). De uppgav dock även att de 

upplevde sig vara till besvär för familj och närstående genom att exempelvis behöva äta 

annorlunda mat än de andra. 

Flera av deltagarna i en tysk studie uppgav att de hade svårt att följa 

kostrekommendationerna (Wermeling, Thiele-Manjali, Lucius-Hoene & Himmel, 2014). 

Flera av deltagarna uppgav även att de förstod kostrekommendationerna och effekterna av 

dem. För dem handlade det snarare om en principsak än om brist på kunskap när de avvek 

från kostrekommendationerna och unnade sig vad de var sugna på. De ansåg det mer som ett 

sätt för dem att utöva sin autonomi, och de upplevde det som ett sätt för dem att uttrycka sin 

identitet. 

 

Kostförändringars inverkan på livskvalitet 

I en studie från 2014 framkom att kosthållningen som rekommenderas vid DMT2 upplevs av 

många individer som ett hinder för sin livskvalitet, även om det gynnade blodsockernivån och 

den fysiska hälsan (Carolan et al., 2014). Flera av deltagarna uppgav att de saknade 

kolhydrater och kaloririk mat såsom exempelvis bröd, pasta och chips, och att det var svårt att 

hålla sig från sådan kost. Rekommendationen att äta många små mål mat om dagen upplevdes 

även som jobbigt för flera deltagare då de innan diagnosen uppskattade att kunna äta stora 

måltider. Även flera av deltagarna i en tysk studie uppgav att de hade svårt att följa 

kostrekommendationerna (Wermeling et al., 2014). De upplevde att deras livskvalitet 

minskade i samband med att de var tvungna att hålla strikta kostrestriktioner, och att de inte 

kunde äta den kost de ville. 

Synen på kost och hur patienterna förhöll sig till rätt diet var något som skiljde sig mellan 

kvinnor och män (Mathew, Gucciardi, De Melo & Barata, 2012). Kvinnor i studien talade om 

dietavvikelser med en känslomässig och värderande ton jämfört med män. Kvinnorna 

använde mer känsloladdade ord som “fuskade” när de pratade om tillfällen då de avvikit från 

deras rekommenderade kost. Män däremot pratade inte lika mycket om kosten, och de 

använde mer neutrala uttryck när de inte följde sin diet och menade på att njutningen ibland 
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värderades högre än att hålla dieten under en måltid. Däremot visade resultatet i andra studier 

att patienterna inte längre tänkte på sin nya kost när den väl hade blivit en vana (Rise et al., 

2013; Jutterström, Isaksson, Sandström & Hörnsten, 2012). Deltagarna i studierna beskrev att 

de nya vanorna hade blivit en del av deras vardag och rutinerna kändes hälsosamma och gav 

dem mer energi, vilket gjorde att deltagarna uppskattade sin nya livsstil. 

Flera deltagare beskrev kosthållningen som begränsande även socialt då de kände sig 

omständiga och utanför när de var tvungna att äta annan mat än de andra vid måltiden 

(Carolan et al., 2014). Även behovet av att planera dagens matintag upplevdes av flera i 

studien som tidskrävande då exempelvis bristen på nyttiga snacks ute på stan krävde ännu mer 

planering för att undvika att köpa skräpmat. Detta försvårade kosthållningen för deltagarna, 

och även om de uppskattade de recept de fått av exempelvis diabetessjuksköterskan så kände 

de att den maten var för svår att laga. Deltagarna i studien hade olika kulturella bakgrunder, 

och de upplevde det problematiskt när vissa råvaror som hade en central roll i deras matkultur 

inte rekommenderades som diabeteskost. 

I en studie från 2014 ansågs det största problemet ur patienternas perspektiv vara 

oförenligheten mellan kostrekommendationerna och det dagliga livet samt deras syn på 

matlagning och matkultur (Wermeling et al., 2014). Matkultur i det här sammanhanget 

syftade på den sociala aspekten av matlagning och ätande, samt njutningen av en god måltid 

och relationen mellan mat och identitet. Dessa patienter ansåg att kostrekommendationerna 

inte var applicerbara på den situation och miljö de levde i. Patienterna uppgav att deras 

kostvanor hade rötter i deras biografiska sammanhang och hade utvecklats under flera år 

(Carolan et al., 2014). För dem var förändring en lång process även om det var nödvändigt för 

att förebygga de farliga följder som diabetes kan ha. 

 

Egenvårdskontroll 

De flesta av deltagarna i en studie från 2014, där diabetespatienters perspektiv på 

livsstilsrådgivning och viktkontroll i allmän praxis undersöktes, var medvetna om den nära 

kopplingen mellan övervikt och ohälsosamt ätande (Wermeling et al., 2014). Flera av 

deltagarna såg sin vikt som förklaringen till deras sjukdom. En stark känsla av eget ansvar 

uttrycktes i intervjuerna och viktreduktion sågs ofta som en central del i deras egenvård. Flera 

av patienterna uppgav dock att de hade problem med egenvården och la därför stor vikt vid 

deras läkares råd gällande vikt och kost. Dessa patienter uppgav att en stor anledning till att 

de själva inte kunde hålla vikten och äta rätt var på grund av att sjukdomen inte kändes genom 

exempelvis smärta och obehag, vilket sänkte motivationen till att skapa en sundare livsstil. 
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Flera patienter sade sig ha svårt att ta till sig de potentiella konsekvenserna som diabetes kan 

föra med sig och hade svårt att hela tiden ha kontroll över sin vikt och sitt blodsocker. Samma 

patienter uppgav att de hade behov av att deras läkare skulle ge dem ett ordentligt 

uppvaknande för att de skulle ta tag i sin situation. Svårigheterna med självkontroll och 

egenvård ledde ofta till känslor av skuld och skam hos patienterna.  

En del av patienterna i en studie från 2014 uppskattade dramatiska former av 

kommunikation gällande vikt och viktreduktion, medan andra patienter snarare ansåg 

dramatiska bilder som upprörande och stötande (Wermeling et al., 2014). Något som även 

motiverade patienterna var när de nåddes av insikten att de skulle få konsekvenser av 

utebliven egenvård (Jutterström et al., 2012). Deltagarna berättade att de insåg att endast de 

själva kunde göra de förändringar som krävdes för att hålla sjukdomen under kontroll. Genom 

att av vårdpersonal få information om komplikationer som kan uppstå på grund av bristande 

egenvård insåg de allvaret i behovet att förändra sin livsstil. Flera patienter upplevde då att det 

var “nu eller aldrig” som de var tvungna att ändra sina levnadsvanor. 

I en studie av Tan et al. (2011) framkom det att patienterna upplevde ett dilemma kring 

vikt och acceptabel glukosnivå. Samtidigt som de ville gå ner i vikt var de tvungna att se till 

att deras glukosnivå inte blev för låg då de var rädda för hypoglykemi och i värsta fall koma. 

Flera deltagare upplevde att det var svårt att hålla ett jämnt blodsocker och samtidigt undvika 

att gå upp i vikt. 

Särskilt de patienter i en studie från 2014 som lade mycket tyngd på eget ansvar men hade 

svårigheter att hålla vikten, uppskattade tydlig kommunikation från sjukvården gällande 

viktreduktion (Wermeling et al., 2014). Enligt dessa patienter sågs läkarens relativt hårda ord 

som en vändpunkt och resulterade i att de höll vikten bättre. Patienter som hade en långvarig 

relation med sin diabetesläkare uppskattade även när hen var rätt fram gällande betydelsen av 

viktreduktion. Som en kontrast till dessa patienter kritiserade andra patienter läkarnas 

instruktioner gällande viktreduktion för att vara ett sätt att lägga över hela ansvaret för en god 

diabetesvård på patienten. Patienter som tidigare uppgetts ha svårt med egenvården 

rapporterade att de ville ha detaljerad information gällande kosten. För denna grupp var råd 

om viktreduktion otillräckliga om det inte åtföljdes av konkreta råd gällande hur de skulle 

uppnå detta. 

En vändpunkt för patienter var när de insåg att det är de själva som var ansvariga för 

egenvården gällande sin sjukdom och dess utgång (Jutterström et al., 2012; Carolan et al., 

2014; Wermeling et al., 2014; Rise et al., 2013). Genom att bedriva egenvård som ofta skiljer 

sig markant från deras tidigare livsstil förändrades ibland deras identitet som människor. 
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Egenvården fick en central roll i deras liv, men genom att bedriva den på deras egna villkor 

adapterades de nya förändringarna lättare. Den viktigaste insikten patienterna kom fram till 

var att det var deras inställning till sjukdomen och deras egenvård som var betydande för 

deras välbefinnande och framtida hälsa. 

 

Upplevelser av läkemedelsbehandling  

I en studie av Tan et al. (2011) berättade patienterna om rädslan inför att behöva börja med 

insulininjektioner. Vissa upplevde att vårdpersonalen använde insulin som ett hot för att det 

var det som skulle bli behandlingen om patienterna inte kunde kontrollera sitt blodsocker 

genom perorala läkemedel och egenvård i form av kost och motion. Flera patienter uppgav att 

de såg insulinbehandling som det sista steget i deras sjukdom. Att behöva insulin 

förknippades med livets slut, allvarliga komplikationer och som ett nederlag för deras 

egenvård. Patienterna berättade också om sina upplevelser av nålar, samt hur de trodde att 

andra såg på dem. Flera deltagare hade en rädsla för nålar och att behöva sticka sig själva. De 

jämförde sina rädslor med andra patienter som behövde insulin, och kände misstro till att de 

själva skulle komma över sina rädslor när andra inte gjort det efter flera års 

insulinanvändning. Vissa patienter hade accepterat att insulinbehandling var en del av 

behandlingen av sjukdomen, medan andra deltagare upplevde insulin som pinsamt ur ett 

socialt perspektiv. Det framkom att patienterna tyckte det var jobbigt att behöva ta med sig 

sprutor med insulin överallt, att folk skulle veta om deras diagnos samt känslan av att behöva 

svara på frågor och förklara varför de sticker sig. Patienterna uttryckte att de inte ville bli 

sedda som sin sjukdom, utan som helt normala människor. 

 

Upplevelsen av egenvård genom motion  

I en studie av Mathew et al. (2012) redovisades skillnader i patienternas egenvård beroende på 

vilket kön de hade. Kvinnorna höll sig gärna till sin medicinering och rekommenderade diet, 

medan männen gärna experimenterade med kost och motion för att kontrollera sitt 

blodsocker. Genom att ändra sina matvanor eller motionera mer kunde de dra ner på sin 

medicinering och ändå hålla sitt blodsocker på en acceptabel nivå. Framförallt fysisk aktivitet 

framhölls som effektivt för att kunna kontrollera sitt blodsocker, och de kunde då sänka dosen 

av sina perorala läkemedel. Detta ledde till att patienterna fick självförtroende och kände att 

de hade kontroll över sin egenvård. Att kunna sänka sin dos av medicin upplevde patienterna 

som något positivt, och de kände att de hade kontroll över sina liv.  
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I en studie av Rise et al. (2013) uttryckte deltagarna en önskan om att kunna leva ett 

normalt liv. Genom att få kunskap om, och ändra sina levnadsvanor kring kost samt motion 

kunde de kontrollera sitt blodsocker och leva så som de ansåg var ett normalt liv trots 

eventuella dietavvikelser. En patient berättade att han alltid kontrollerade sitt blodsocker 

innan han var bortbjuden på middag. Om blodglukosvärdet var något högt tog han sig en 

löprunda innan han begav sig iväg för att få ner blodsockernivån till en mer acceptabel nivå 

innan middagen. Studien visade också på att stöd från anhöriga, vänner samt vårdpersonal 

ökade motivationen till fysisk aktivitet. En av deltagarna hade en dotter som dansade, vilket 

gjorde att hon följde med och tränade tillsammans med henne. 

I en studie av Booth et al. (2013) redovisades deltagarnas syn på ökad fysisk aktivitet, men 

även bristen på denna. Flera av de äldre deltagarna hade fysiska problem grundat i andra 

sjukdomar som gjorde att de avstod från att motionera. Något som var avgörande var om de 

kände smärtor under fysiska aktiviteter. Någon deltagare hade anklar som svullnade upp vid 

promenader, vilket hindrade hen från att gå längre sträckor. En annan patient var ovillig till att 

gå ut när vädret var sämre vid till exempel regn eller halka, på grund av rädslan för att bli sjuk 

eller ramla. Förutom fysiska åkommor som gjorde det svårt för deltagarna att motionera 

påtalades också andra hinder som gjorde att de fysiska aktiviteterna och dess 

rekommendationer inte efterföljdes. Sammanfattningsvis var säkerhetsrisker, väderlek samt 

bristen på trevliga promenadstråk faktorer som gjorde att patienterna inte motiverades till 

fysisk aktivitet. 

 

Sjukvårdens roll för egenvård 

Att få en DMT2-diagnos kan innebära att patienten får mycket ny information på kort tid 

(Booth et al., 2013; Carolan et al., 2014). Dels får de information om sjukdomen, men också 

råd och tips om hur deras kostvanor samt motionsvanor bör se ut för ökad hälsa. 

 

Upplevelsen av gruppbaserad utbildning 

Gruppträffar är en utbildningsform som patienter i flera studier uppgav som givande i sin 

egenvård gällande DMT2 (Herre, Graue, Hope, Kolltveit & Gjengedal, 2016; Rise et al., 

2013). Deltagarna uppgav att grupputbildningstillfällena erbjöd stöd och råd när de hade svårt 

att boka tid med en diabetessjuksköterska (Rise et al., 2013). Patienterna upplevde att det var 

en trygghet i att finna stöd hos varandra under sessionerna, och påtalade en positiv upplevelse 

av att det fanns utbildad personal på plats samt andra deltagare som haft sin diagnos en lång 
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tid som delade med sig av erfarenheter och kunskap. Att tillsammans med andra i samma 

situation förstå kopplingen mellan mat, fysisk aktivitet och blodsocker uppgav deltagarna var 

givande och gjorde att de kände sig mindre ensamma i sin situation (Herre et al., 2016). 

I en studie från 2016 undersöktes effekten av egenvårdskurser i grupp för patienter med 

DMT2 (Herre et al., 2016). Deltagarna uppgav att de uppskattade gruppformatet på kurserna, 

då de kände att de fann gemenskap med andra i samma situation och de kunde dela 

erfarenheter och tips. De kände sig även stärkta i sin egenvård och uppgav att kursen gav 

mycket nödvändig information som de inte hade fått tidigare. Kursen innefattade de flesta 

elementen inom diabetesegenvården, och flera deltagare kände att de förstod sjukdomen på ett 

djupare plan genom att förstå fysiologin bakom sjukdomen och vad som händer i kroppen när 

de exempelvis äter livsmedel med hög sockerhalt. De lärde sig även hur alkohol påverkar 

blodsockernivån vilket många upplevde som nyttig information. Hur fysisk aktivitet påverkar 

blodsockret var även information som flera uppskattade. Vidare lärde kursen även deltagarna 

hur olika livsmedel påverkar blodsockret och hur måltiderna bör se ut och bör vara spridda 

över dagen. Något som uppskattades var även att deltagarna i kursen fick ta med sig sin 

partner. Detta uppgav flera underlättade vardagen mycket när båda två hade kunskap om 

sjukdomen. Att sjukdomen är en kronisk sjukdom med möjlig dödlig utgång utan vård och 

egenvård, uppgav många som ett uppvaknande. 

I en studie av Booth et al. (2013) framkom det att patienterna uppskattade 

informationsträffar om sin sjukdom. Där fick de mycket information om hur de skulle sköta 

sin egenvård för att uppnå hälsa. Dock påtalade några deltagare att de skulle ta till sig mycket 

information på kort tid, och hade svårt att komma ihåg allt när de kom hem. 

I en kurs fick deltagarna lära genom att göra, där de exempelvis fick öva på 

insulininjektionstekniker vilket deltagarna tyckte var mer givande än de broschyrer de tidigare 

fått (Herre et al., 2016). Deltagarna fick även testa att mäta sitt blodsocker före och efter 

fysisk aktivitet, vilket gav dem en djupare förståelse för vikten av att röra på sig. Deltagarna 

fick även tillsammans gå till mataffären och där lära sig vad de bör leta efter. Vad vissa saker 

faktiskt innehöll var också en praktisk övning som deltagarna uppskattade, och de uppgav att 

alla dessa praktiska övningsmoment gjorde det lättare att minnas informationen de fått. 

Deltagarna i kursen uppgav att de kände sig mycket tryggare i sin egenvård efter kursen och 

att detta gav dem mer frihet. 
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Behov av stöd i egenvård 

En studie från 2015 visade på att behovet av stöd i egenvård varierar mellan olika 

individgrupper (Isaksson, Hajdarevic, Abramsson, Stenvall, & Hörnsten, 2015). Kvinnor 

uppgavs ha större behov av stöd i sin diabetesegenvård jämfört med män. Vidare så uppgavs 

icke pensionerade personer ha högre behov av stöd i egenvård jämfört med pensionerade 

personer. Personer som var samboende med släktingar uppgav att släktingarna var ett stöd i 

sin DMT2 och ville att de skulle vara involverade i deras vårdbesök, jämfört med personer 

som bodde ensamma som inte kände det behovet. Behovet av grupputbildning och -stöd 

skattades högst hos de nyligen diagnostiserade med DMT2 samt de som haft sjukdomen i 10-

15 år. 

I en studie av Mathew et al. (2012) visade det sig att männen som deltog föredrog att söka 

information mer självständigt än kvinnor. De sökte gärna information på nätet, och om de 

sökte information i mer sociala forum så bad de ofta om böcker och broschyrer att läsa. 

Kvinnor däremot visade sig föredra sociala informationskällor, som bland annat kurser i 

egenvård, gruppträffar, stödgrupper och möten med vårdteamet. Kvinnorna i studien 

uppskattade att få prata och diskutera samt dela erfarenheter med andra gällande sjukdomen 

samt hur de upplever sin egenvård. 

I en studie från 2014 undersöktes skillnader mellan patientens upplevelse av 

genomförandet av sin egenvård jämfört med sjuksköterskans skattning av patientens 

genomförande av egenvård (Wu, Tung, Liang, Lee & Yu, 2014). Egenvården som 

undersöktes i studien var medicinering, fotvård, träning, kost samt blodglukosmätning.  

Inom alla kategorier utom blodglukosmätning så tyckte patienterna att deras genomförande av 

egenvården gick bättre än vad sjuksköterskorna tyckte. Blodglukosmätningen tyckte 

sjuksköterskorna att patienterna skötte bättre än vad de själva tyckte. Patienterna skattade 

även sitt generella behov av egenvårdsstöd lägre än vad sjuksköterskorna gjorde. 

 

Upplevelsen av mötet med sjukvården 

De flesta deltagarna i en studie från 2014 upplevde att tillgången till vård och bemötandet av 

vårdpersonal generellt var positiv och stödjande (Carolan et al., 2014). Något som flera dock 

upplevde som jobbigt i vården var när de nyligen fått sin diagnos och överöstes av 

information vilket ledde till känslor av överväldigande. Andra deltagare som sa att de bara fått 

två möten med en dietist upplevde det som bristfälligt. 
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I flera studier framkom vikten av stöd från anhöriga och vårdpersonal (Jutterström et al., 

2012; Booth et al., 2013). Genom att ändra sin kost samt öka sin fysiska aktivitet gick de ner i 

vikt och sötsuget försvann. Patienterna sänkte även sitt blodsocker till acceptabla nivåer, och 

tillsammans med viktförlust fick de mer motivation till att fortsätta med sin egenvård 

(Jutterström et al., 2012). Motiverande samtal med vårdpersonal samt stöd från anhöriga 

uppmuntrade patienterna till att fortsätta med sina nya levnadsvanor tills dessa blev en del av 

deras vardag. Genom att äta bra kost kände sig patienterna piggare och hälsosammare (Booth 

et al., 2013). Vårdpersonalen var ett viktigt stöd i hur egenvården skulle skötas och hjälpte 

patienterna med att sätta upp mål och rutiner som sedan följdes upp när patienterna kom på 

återbesök. Genom att få återkoppling och stöd för sina nya levnadsvanor och dess resultat, 

fick patienterna mer motivation till att behålla sin nya livsstil. I en studie av Dellasega, Añel-

Tiangco och Gabbay (2011) visade resultatet att negativ återkoppling mellan patient och 

vårdpersonal inte hjälpte patienten att förbättra sin egenvård. Däremot visade studien att 

deltagarna uppskattade mötena med sjuksköterskor där de hade motiverande samtal, och 

sjuksköterskorna talade till dem som personer som var ansvariga för sin sjukdom. Deltagarna 

föredrog möten med sjuksköterskor framför läkare, då de upplevde att läkarna inte hade tiden 

som krävdes för att kunna föra en dialog. De upplevde att sjuksköterskorna förstod 

transitionen de gick igenom, vilket ledde till att de lyssnade mer på sjuksköterskornas råd och 

förslag snarare än läkarnas. Tillfällena med sjuksköterskan upplevde deltagarna som ett 

partnerskap snarare än ett möte där de endast var i mottagande position. Genom att få 

förtroende för sjuksköterskan respekterade patienterna dennes förslag på egenvård, och 

patienten kunde sätta realistiska mål för dennes egenvård där sjuksköterskan sågs som en 

resurs. Genom att sjuksköterskorna visade empati och gav uppmuntran kände sig patienterna 

hörda och sedda, vilket ökade motivationen till livsstilsförändringar. I en annan studie 

förväntade sig patienterna även att läkaren skulle se och förstå deras jobbiga situation och 

kamp (Carolan et al., 2014). 

 

Diskussion 

Nedan diskuteras metoden som använts vid denna litteraturöversikt. Vidare diskuteras 

resultatet under två rubriker utifrån Orems egenvårdsteori och konsensusbegreppet hälsa. 

 

Metoddiskussion 
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Resultatet baseras huvudsakligen på kvalitativa artiklar. Två artiklar var dock kvantitativt 

utformade och bedömdes besvara syftet då de lyfte fram patienternas upplevelser. Genom att 

blanda kvalitativa och kvantitativa artiklar styrks resultatet på så vis att det ger studien bredd. 

En risk med kvalitativa studier är dock att det ofta är få deltagare jämfört med kvalitativa 

studier som ofta har ett stort antal deltagare. Det låga antalet deltagare gör resultatet svårt att 

generalisera. Författarna till detta arbete har dock mestadels använt kvalitativa studier med ett 

stort antal deltagare, vilket stärker resultatets applicerbarhet ute i vården. 

CINAHL och PubMed är de två databaser som användes i sökningarna av artiklar då de 

har ett stort utbud av vårdvetenskapliga studier. För att få så aktuell information och forskning 

som möjligt bedömdes den femåriga begränsningen vid sökningen av artiklar som lämplig då 

forskningen kring DMT2 är långt framskriden och studier ständigt görs över hela världen. 

Som tidigare nämnts speglar resultatet det globala problem som DMT2 är genom att 

baseras på artiklar från flera länder. För att kunna göra detta valdes engelska som text i 

sökningarna för att få tillgång till både nationella samt internationella studier. Detta är 

relevant för vår framtida profession här i Sverige då många människor som bor här idag 

kommer från flertalet olika länder. Genom att belysa egenvårdsupplevelser globalt får vi 

sjuksköterskor i Sverige mer förståelse för människor med annan bakgrund än vår egen samt 

deras upplevelser. En risk med engelsk text är felöversättning då denna litteraturstudie är 

skriven på svenska. Vid tveksamheter har dock författarna diskuterat de olika 

översättningarna och även använt ordböcker för att säkerställa korrekt översättning.   

För att säkerställa att innehållet i artiklarna som använts uppfattats korrekt har båda 

författarna till denna uppsats läst igenom alla artiklar för att sedan tillsammans komma fram 

till korrekt förståelse av dessa. I vissa fall har även handledaren fått vara med för att 

säkerställa innebörden när tveksamheter funnits. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visade på skillnader i upplevelsen av egenvård för DMT2-patienter. 

Det framkom även tydligt gemensamma vändpunkter och faktorer som gjorde att patienterna 

blev motiverade till egenvård. Något som också framkom i denna studies resultat var olika 

faktorer som kan försvåra egenvård. Dessa faktorer och vändpunkter kommer nedan att 

diskuteras separerat under två rubriker. 
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Stödjande faktorer för egenvård vid DMT2 

Resultatet i denna studie visar att egenvården ofta beskrivs som en balansgång där livskvalitet 

vägs som en kontrast mot de åtgärder som krävs för att hålla sjukdomen under kontroll. Då 

människan är en enskild individ upplevs också egenvård på ett individuellt plan, där olika 

faktorer kan påverka egenvården. I likhet med detta beskriver Orem (2001) människans 

grundläggande styrande faktorer, vilka är individuella egenskaper som påverkar människans 

egenvårdsförmåga. Exempel på dessa faktorer är kön, ålder, livsstil, hälsostatus samt socialt 

nätverk. Här räknas även miljöfaktorer såsom sjukvård- samt hälsosystemet in samt dess 

möjlighet till att ge patienten det stöd hen behöver. En annan aspekt av miljön som Orem 

beskriver som viktig är den sociokulturella delen. Alla dessa faktorer påverkar individens 

egenvårdsförmåga. De faktorer som framkom tydligast som vändpunkter i egenvården i denna 

studies resultat var; insikten av eget ansvar samt förståelsen för sjukdomen och dess 

komplikationer, stöd, grupputbildning och motivation från vårdpersonal samt sjuksköterskans 

roll. 

En av de mest framträdande faktorerna till att motiveras till egenvård var att komma till 

insikt att det var patienterna själva som är ansvariga för sin egenvård. Motivationen kommer 

från att patienten upplever sig autonom och är den som bestämmer hur livet skall levas. Detta 

bekräftas av tidigare studier (Kralik, Price & Telford, 2010; Mamhidir & Lundman, 2004) där 

resultatet visar att det är viktigt för patienterna att inse att de har ett eget ansvar för att skapa 

kontroll över sin egenvård. Genom att känna kontroll över sin sjukdom motiveras patienter till 

att skapa samt upprätthålla hälsosamma levnadsvanor. Om patienterna kan individanpassa sin 

egenvård på ett sätt som skapar livskvalitet och välbefinnande stärker detta deras känsla av 

autonomi. Antalet deltagande personer i studien av Kralik et al. (2010) var 42 stycken, vilket 

gav tyngd i deras resultat. Något som dock kan anmärkas på var att studien även inkluderade 

andra kroniska sjukdomar förutom diabetes. Dock har författarna valt att inrikta sig på 

upplevelserna som patienterna med diabetes har uttryckt i studien. 

Något som även lyftes fram i denna litteraturstudies resultat som en betydande faktor var 

vikten av förståelse för sjukdomen samt dess komplikationer. Genom att få information kring 

detta fick patienterna en större insikt i hur betydelsefull egenvården är för deras framtida 

hälsa. Detta bekräftas som en motiverande vändpunkt av Mamhidir och Lundman (2004). I 

deras studie framkom rädslan för komplikationer som en stark bidragande faktor till att 

patienterna började sköta sin egenvård efter att de fått mer information om sjukdomen och 

dess möjliga komplikationer. I likhet med detta beskriver Orem (2001) i sitt sjunde 

egenvårdsbehov vikten av att förebygga riskerna för mänskligt välbefinnande samt vikten av 
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att förebygga risker för den mänskliga funktionen. Med kunskap och förståelse för DMT2 kan 

alltså patienterna förebygga dessa risker, vilket innebär att patienterna bör vara väl 

informerade om behandlingsmetoder samt komplikationer relaterade till sjukdomen. 

Vidare kan denna strävan efter välbefinnande se olika ut för olika personer, då synen på hälsa 

är individuell (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är därför viktigt att individanpassa 

egenvården tillsammans med patienten för att hen ska uppnå välbefinnande och hälsa. 

Resultatet av denna studie har visat på att grupputbildning upplevs som ett effektivt stöd i 

egenvården vid DMT2 genom att deltagarna kan stötta varandra och dela upplevelser gällande 

sjukdomen. Flera studier bekräftar att patienter upplever grupputbildningarna som 

motiverande och ökar känslan av socialt stöd (Lawal & Lawal, 2016; Smith, McNaughton & 

Meyer, 2016). Vidare bekräftar Kralik et al. (2010) att grupputbildningar där patienterna kan 

dela erfarenheter samt kunskap med varandra upplevs som en drivkraft för att öka 

egenvårdskapaciteten. Författarna till denna litteraturöversikt tror att denna form av 

gruppbaserat stöd kan vara värdefullt för många, särskilt för de som kanske inte har stöd från 

familj eller vänner. De får där möjlighet att träffa individer i samma situation och utbyta 

erfarenheter med dem samt ge varandra stöd, vilket författarna tror kan upplevas som 

värdefullt. 

Denna studies resultat har visat på patienters behov av att sjukvårdspersonalen bör visa 

förståelse för patientens kamp mot sjukdomen, och erkänna hens hinder samt möjligheten att 

komma över dessa. Detta behov av förståelse och omsorg bekräftas av Murphy, Chuma, 

Mathews, Steyn och Levitt (2015) i en studie som beskriver sjukvårdens stöd som 

motiverande i DMT2-vården. Detta stärks ytterligare av det stora antalet deltagare i en studie 

av Murphy et al. (2015) med 22 deltagande personer. Vidare beskriver Mamhidir och 

Lundman (2004) att en viktig egenskap hos vårdpersonalen är att hen är lyssnande och 

förstående, och kan ingå i en ärlig och öppen relation med patienterna. Genom att 

sjuksköterskan ger stöd och uppmuntran istället för att vara dömande, vinns ett förtroende och 

patienten känner större tillit till sin egenvårdande förmåga. Orem (2001) beskriver i likhet 

med detta vikten av sjuksköterskans stöttande funktion där hen bland annat bör uppmuntra 

patientens deltagande i sin vård och beslutsfattandet kring denna. Författarna till denna 

uppsats tror att vikten av att möta och se människan här och nu är grundläggande för en 

fungerande, personcentrerad vård. En vårdrelation kräver tillit, vilket kan uppnås genom att 

lyssna och försöka förstå DMT2-patientens situation. 

 



 
 26 (35) 

 

Försvårande faktorer för egenvård vid DMT2 

Alla individer är en del av ett socialt sammanhang, vilket kan ha stor påverkan på hur 

människan lever sitt liv. Denna studies resultat visade på att en stor motivationsbarriär till att 

leva enligt rekommendationerna för DMT2-patienter är att de vill kunna känna sig normala i 

sin sociala omgivning och inte bli sedda som sin sjukdom. Detta är något som Orem (2001) 

tar upp i sitt åttonde universella egenvårdsbehov där hon bland annat beskriver människans 

behov av social gemenskap samt hennes vilja att bli sedd som normal. Känslan av att känna 

sig besvärlig och utanför i sociala sammanhang har visat sig vara ett stort problem, vilket 

bekräftas av Smith et al. (2016). Dessa beskriver även människans behov av socialt stöd och 

att få vara del av ett sammanhang som viktigt för att hen ska må bra och adekvat sköta sin 

egenvård. I likhet med detta beskriver Dahlberg och Segesten (2010) att en individ troligtvis 

inte kan uppleva hälsa om patienten inte känner att hen är del av ett sammanhang. 

Sammanhanget ger livet mening, men sjukdomen kan dock förändra denna syn på 

sammanhang och mening, varför det är viktigt att sjuksköterskan i vården av DMT2-patienter 

tar upp eventuella existentiella frågor. 

Studiens resultat visar att många patienter upplever att de fått bristande information vilket 

lett till att de missköter egenvården, samtidigt som de upplever en rädsla för högt blodsocker 

och de komplikationer som kan bli en påföljd av detta. Murphy et al. (2015) bekräftar denna 

upplevda brist av information där patienterna uppgav att de inte var tillräckligt informerade 

för att kunna känna sig delaktiga i sin egenvård, samt för att kunna genomföra nödvändiga 

livsstilsförändringar. Att inte ha kunskap för att kunna sköta sin egenvård ses därmed som ett 

stort hinder för att uppnå hälsa. Jowsey, Pearce-Brown, Douglas och Yen (2011) bekräftar i 

sin studie att kunskap om sin sjukdom är viktigt för att patienten ska få motivation till 

egenvård. De menar att förståelsen för ny kunskap kan leda till en positiv motivationshöjning. 

Något som Orem (2001) beskriver som en egenvårdsbrist hos patienten innebär att patientens 

förmåga att tillgodose sina egenvårdskrav är bristande. Där behöver sjuksköterskan kliva in 

och hjälpa till för att kompensera denna brist, i detta fall genom att bidra med kunskap. 

Genom att som sjuksköterska förmedla information på rätt sätt som är individanpassad 

minskar denna bristande förmåga och patienten kan genomföra sin egenvård, vilket leder till 

att egenvårdsbalans uppstår mellan egenvårdskrav och förmåga. Författarna till denna 

litteraturöversikt förvånades över patienternas upplevda brist på information om sin DMT2-

diagnos. Resultatet ökade dock författarnas förståelse för patienternas bristande motivation 

samt deras rädsla att missköta sin egenvård. 
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Något som kunde ses som en gemensam nämnare vid sammanställningen av denna studies 

resultat var att många patienter upplevde egenvården som ett hinder för sin livskvalitet. 

Patienterna menade att välbefinnande och njutning vägdes mot kraven som sjukdomen ställer 

på individen. I en studie av Low, Tong och Low (2014) visade resultatet på olika reaktioner 

när deltagarna berättade om sin upplevda livskvalitet relaterat till sin egenvård. De patienter 

som upplevde negativa känslor var oftast de som inte hade accepterat sin sjukdom. Dessa 

patienter kände sig också frustrerade av att behöva kontrollera sitt blodsocker. De patienter 

som upplevde positiva känslor över vad sjukdomen hade fört med sig var nödvändigtvis inte 

glada över att ha fått DMT2, men upplevde att sjukdomen hade lett dem in på en 

hälsosammare livsstil, vilket ledde till att de kände sig välmående och nöjda med sina liv. 

Känslan av livskvalitet kan relateras till hur väl patienterna hade anpassat till egenvård till 

DMT2. Livskvalitet innebar att patienten hade kontroll över sin egenvård samt psykisk och 

social funktion. Liksom Dahlberg och Segesten (2013) beskriver i sin definition av hälsa, 

handlar hälsa inte om en symtomfri kropp, utan om upplevt välbefinnande oavsett 

sjukdomstillstånd, såväl psykiskt som fysiskt. 

 

Kliniska implikationer  

I denna uppsats framkommer hur DMT2-patienterna upplever ett behov av bättre 

kunskapsförmedling inom diabetesvården. I nuläget har många DMT2-patienter svårt att ta till 

sig information kring deras egenvård, och det finns en önskan om tydlig information som är 

förståelig för patienterna så att de kan applicera rekommendationerna i det vardagliga livet. 

Det framkommer också i denna uppsats att det är viktigt på vilket sätt patienterna får 

information kring sin sjukdom och nya levnadsvanor. Det är viktigt att anpassa vården på ett 

sätt som passar varje enskild individ, och därför går det inte att generellt säga exakt hur 

patienterna ska utbildas på bästa sätt. Denna studies resultat ger sjuksköterskor en översikt om 

olika alternativ för kunskapsinlärning hos DMT2-patienter, samt hur dessa har upplevts av 

patienterna. Genom att individanpassa informationen, och på så sätt även egenvården, blir 

patienterna mer delaktiga och autonoma i sina livsstilsförändringar. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan har ett öppet sinne och visar förståelse samt respekt gentemot hur DMT2-

patienten vill bedriva sin egenvård. Något som skulle kunna vara gynnsamt för sjuksköterskor 

i Sverige är att anordna workshops tillsammans med DMT2-patienter, eller anordna 

föreläsningar av patienter för att öka sjuksköterskors förståelse för hur DMT2-patienterna 

upplever sin sjukdom samt hur de önskar bli bemötta av vårdpersonal. 
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Förslag till fortsatt forskning        

En stor del av den svenska forskningen är idag inriktad på både DMT1 och DMT2, utan att 

särskilja dessa. Behov finns att inom forskning specificera de olika diabetesformerna 

separerade från varandra, för att kunna få en djupare förståelse för de olika sjukdomarna och 

vidare kunna individanpassa vården. Något som skulle vara intressant är att göra en kvalitativ 

studie med djupgående intervjuer för att ta reda på hur DMT2-patienter upplever stödet från 

den svenska sjukvården. Något som även skulle vara intressant är vad patienterna anser är 

viktiga egenskaper hos allmänsjuksköterskan i mötet med DMT2-patienten. Det skulle även 

vara av intresse att genomföra en kvantitativ studie för att undersöka hur svenska DMT2-

patienter skattar sin hälsorelaterade upplevelse av livskvalitet. De fenomen som i den studien 

framkommer starkast skulle kunna ligga till grund för en kvalitativ studie inom samma 

område där patienternas upplevelser undersöks ytterligare. 

 

Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka DMT2-patienters upplevelser av egenvård. Det är dock 

inte möjligt att helt kunna generalisera patienters upplevelser då alla människor är unika. Det 

är däremot möjligt att få en övergripande bild av situationen och skapa sig en överblick av 

DMT2-patienters upplevelser när en sådan här studie genomförs. Viktigt att ha i baktanke är 

dock att inte glömma bort att varje individ har en egen livsvärld, där kropp, själ och ande 

ingår. Detta är något som framkommit i denna uppsats resultat där det kan konstateras att 

upplevelsen av egenvård vid DMT2 är högst individuell beroende på individ, kulturell 

bakgrund och möjlighet till stöd. Däremot har gemensamma faktorer hittats som har påverkat 

patienterna i deras egenvård, på antingen ett positivt eller negativt sätt. Motivationsfaktorer 

ser olika ut beroende på individen, varför det är viktigt att sjuksköterskan har kompetens och 

kan skapa en god vårdrelation till patienten för att kunna individanpassa egenvården på ett 

personcentrerat sätt. 
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Wu et al., 2014 
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Complete 

type 2 diabetes mellitus self-

management 

152 Peer reviewed, full text, abstract available, English 

language, 2011-2016, all adults 

2 1 Isaksson et al., 2015 

CINAHL 

Complete 

type 2 diabetes AND self-

management AND experience 

15 Peer reviewed, full text, abstract available, English 

language, 2011-2016, all adults 

3 2 Jutterström et al., 2012; 

Mathew et al., 2012 

PubMed self-management life changes 

diabetes type 2 qualitative 

4 Adult: 19+ years, abstract, free full text, publication 

date 5 years, English language 

2 2 Rise et al., 2013 

PubMed type 2 diabetes self-

management diet physical 

activity 

70 Adult: 19+ years, abstract, free full text, publication 

date 5 years, English language 

5 2 Booth et al., 2013 

PubMed type 2 diabetes self-

management insulin qualitative 

7 Adult: 19+ years, abstract, free full text, publication 

date 5 years, English language 

1 1 Tan et al., 2011 

PubMed type 2 diabetes motivational 

interviewing 

24 Adult: 19+ years, abstract, full text, publication date 5 

years, English language 

4 2 Dellasega et al., 2011 
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(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

Booth, A. O., 

Lowis, C., 

Dean, M., 

Hunter, S. J., 

& McKinley, 

M. C. 

Diet and physical 

activity in the self-

management of 

type 2 diabetes: 

barriers and 

facilitators 

identified by 

patients and health 

professionals 

2013, England, 

Primary Health 

Care Research 

& Development 

Syftet var att utforska 

utsikterna för individer som 

nyligen diagnostiserats med 

DMT2, i relation till 

hantering av kostintag, 

fysisk aktivitet och jämföra 

dessa med utsikterna hos 

vårdpersonal. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 7 personer ur vårdpersonalen deltog 

i studien. Kriteriet för dessa var att alla 

skulle ha arbetat med DMT2-patienter. 16 

patienter deltog frivilligt och skulle ha 

diagnostiserats med DMT2 för senast 24 

månader sedan, samt ha genomgått/ 

påbörjat en egenvårdskurs för patienter 

med DMT2. 

Datainsamling: Med vårdpersonalen hölls 

enskilda intervjuer. Patienterna deltog i 

fokusgrupper. Allt spelades in och 

transkriberades verbatim. 

Analys: Tematisk innehållsanalys. 

Resultatet delades in i sex 

huvudkategorier. Dessa var; 

svårigheter att ändra invanda rutiner 

enligt patienter, negativ uppfattning 

till det “nya” eller den 

rekommenderade livsstilen för 

DMT2-patienter, hinder relaterat till 

sociala omständigheter, brist på 

kunskap och förståelse hos patienter, 

brist på motivation samt hinder 

relaterat till praktiska detaljer kring 

patienternas livsstilsförändringar. 

Artikelns resultat belyser patienternas 

upplevelser kring dessa kategorier. 

Carolan, M., 

Holman, J., & 

Ferrari, M. 

Experiences of 

diabetes self-

management: a 

focus group study 

among Australians 

with type 2 

diabetes 

2014, 

Australien, 

Journal of 

clinical Nursing 

Att undersöka upplevelser 

och orosmoment hos 

individer med DMT2, från 

en övervägande låg 

socioekonomisk status. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Deltagarna skulle vara mellan 40-70 

år och vara i kontakt med närsjukvården för 

sin diabetes. 22 patienter deltog i studien. 

Datainsamling: Fokusgrupper med fyra 

till åtta individer i varje grupp. Intervjuerna 

spelades in, transkriberades verbatim. 

Analys: Tematisk analys. 

Deltagarna beskrev deras upplevelser 

av hanteringen av DMT2 som 

emotionellt, fysiskt samt socialt 

utmanande. De belyste sjukdomens 

påverkan på familjen samt vikten av 

familjens stöd och uppmuntran i 

deras egenvård 

Dellasega, 

C.,  Añel-

Tiangco, R. 

M., & Gabbay, 

R. A. 

How patients with 

type 2 diabetes 

mellitus respond 

to motivational 

interviewing 

2011, USA, 

Diabetes 

Research and 

Clinical Practice 

Syftet var att undersöka hur 

motiverande samtal upplevs 

av DMT2 patienter som 

hjälp till 

beteendeförändringar. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 19 deltagare rekryterades från en 

tvåårig RCT-studie. Deltagarna hade alla 

DMT2 och deltagit i studien i ett år. 

Datainsamling: Deltagarna deltog i 

fokusgrupper. Allt de sa spelade in på band 

och transkriberades verbatim. 

I resultatet framkom fem huvudteman 

som redovisar patienternas 

upplevelser av motiverande samtal 

ledda av sjuksköterskor; Icke-

dömande värderingar, att bli hörd och 

tilltalad till som en person, 

uppmuntran samt empowerment, 
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Analys: Tolkande fenomenologisk analys. samarbete i målsättning samt aktiv 

planering, och positivt med mer 

stöttande handledning än kritiserande. 

Herre, A. J., 

Graue, M., 

Hope 

Kolltveit, B.-

C., & 

Gjengedal, E. 

Experience of 

knowledge and 

skills that are 

essential in self-

managing a 

chronic condition 

- a focus group 

study among 

people with type 2 

diabetes 

2016, Norge, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

Att få ny kunskap om 

människors upplevelse av 

egenvårdskurser med andra 

människor med DMT2 och 

hur de uppfattar att det 

påverkar deras hälsa och 

möjlighet till att sköta sin 

egenvård kring sjukdomen. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Patienterna som deltog i studien 

skulle ha närvarat på egenvårdskurser för 

diabetiker. 22 personer deltog i studien. 

Datainsamling: Fem 

fokusgruppsintervjuer genomfördes med 3-

6 deltagare i varje grupp. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades verbatim. 

Analys: Knodel’s metod. 

Analysen identifierade tre 

huvudteman som innebar att 

deltagarna upplevde att de fick mer 

nyanserad och specifik kunskap 

genom att delta i gruppträffar. Detta 

ökade deras teoretiska samt praktiska 

förståelse för hur de skulle hantera 

sin sjukdom i vardagen. 

Isaksson, U., 

Hajdarevic, S., 

Abramsson, 

M., Stenvall, 

S., & 

Hörnsten, Å. 

Diabetes 

empowerment and 

needs for self-

management 

support among 

people with type 2 

diabetes in a rural 

inland community 

in northern 

Sweden 

2014, Sverige, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

Syftet med denna studie var 

att beskriva uppfattningar 

och associationer av 

diabetesempowerment, 

egenvårdsförmåga och 

behov av egenvårdsstöd 

bland personer med typ 2-

diabetes i en nordlig 

landsbygd Sverige. 

Metod: Kvantitativ 

Urval: Inklusionskriterierna för att delta i 

studien var att man skulle ha DMT2, bo i 

en glesbygd i norra Sverige, vara patient på 

en lokal vårdcentral och att inte ha någon 

kognitiv funktionsnedsättning. Patienter 

boendes på äldreboende exkluderades ur 

studien. 

Datainsamling: Frågeformulär där 

ytterligare frågor rörande egenvård och 

behov av egenvårdsstöd ställdes. 

Analys: Linjär regressionsanalys. 

Resultatet visade på skillnader mellan 

kvinnor och mäns skattning av behov 

av stöd i deras egenvård. Skillnader 

visade sig även mellan pensionerade 

och icke-pensionerade personer i 

uppfattningen av det samma. 

Jutterström, 

L., Isaksson, 

U., Sandström, 

H., & 

Hörnsten, Å. 

Turning points in 

self-management 

of type 2 diabetes 

2012, Sverige, 

European 

Diabetes 

Nursing 

Syftet med studien var att 

belysa vändpunkter i 

egenvården, beskrivet av 

patienter med DMT2. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 18 passande deltagare valdes ut till 

intervjuer ur en större studie, 10 män och 8 

män. De blev tillfrågade via mail sedan 

telefon angående intervjuerna. 

Datainsamling: Intervjuerna var 

semistrukturerade. De spelades in på 

bandspelare samt transkriberades verbatim. 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys (G&L). 

Fyra huvudteman framträdde i 

intervjuerna med DMT2-patienterna. 

I dessa teman presenteras faktorer 

som patienterna uppgav blev 

vändpunkter i deras egenvård. Temat 

att vara i en kamp mellan liv och död 

tar upp insikten patienterna fick för 

sjukdomen och dess komplikationer. 

Temat att vara i ett vägskäl utan 

någon återvändo beskriver hur 
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patienterna insåg att en omedelbar 

förändring i egenvård krävdes. Temat 

att vara den som avgör tar upp att 

patienterna fått insikten att det var de 

själva som var ansvariga för sin 

egenvård. Temat att vara den som 

bestämmer resultatet beskriver hur 

patienterna kom till insikt om 

egenvårdens betydelse i form av kost 

och fysisk aktivitet. Även motivation 

och stöd från anhöriga samt 

vårdpersonal  

Mathew, R., 

Gucciardi, E., 

De Melo, M., 

& Barata, P. 

Self-management 

experiences 

among men and 

women with type 

2 diabetes 

mellitus: a 

qualitative 

analysis 

2012, Canada, 

BMC Family 

Practice 

Syftet med studien var att få 

en bättre förståelse för 

skillnader i diabetes 

egenvård, speciella behov, 

hinder och utmaningar 

mellan män och kvinnor 

som lever med DMT2. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 35 deltagare rekryterades från ett 

center för diabetes utbildning. Deltagarna 

var 49 % män och 51 % kvinnor. 

Datainsamling: Via fokusgrupper 

observerades patienterna. De patienter som 

inte kunde närvara intervjuades. Öppna 

frågor ställdes i fokusgrupperna samt 

intervjuerna. Allt spelades in samt 

transkriberades verbatim. 

Analysmetod: Tematisk innehållsanalys. 

Resultatet visade fem teman; 

öppenhet och identitet som en person 

som lever med diabetes, egenkontroll 

av blodglukos, diet svårigheter över 

varierande kontexter, användandet av 

diabetes resurser och socialt stöd. I 

resultatet redovisas skillnader och 

likheter mellan hur män och kvinnor 

med DMT2 upplever sin egenvård 

inom dessa fem teman. 

Rise, M. B., 

Pellerud, A., 

Rygg, L. Ø., & 

Steinsbekk, A. 

Making and 

Maintaining 

Lifestyle Changes 

after Participating 

in Group Based 

Type 2 Diabetes 

Self-Management 

Educations: A 

Qualitative Study 

2013, Norge, 

PLOS ONE 

Syftet med studien var att 

undersöka hur deltagare 

ändrar och bibehåller 

livsstilsförändringar efter att 

ha deltagit i en 

gruppbaserad. 

egenvårdskurs för patienter 

med DMT2. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Deltagarna rekryterades från sju 

DMT2 egenvårdskurser på två olika 

sjukhus. 23 deltagare anmälde frivilligt 

intresse. 

Datainsamling: Djupgående 

semistruktuerade individuella intervjuer 

samt fokusgrupper hölls med deltagarna 

direkt efter kursen samt 6 månader senare. 

Intervjuerna spelades in på band samt 

transkriberades verbatim. 

Analys: Texterna analyserades genom 

systematisk text kondensation, vilket är en 

Resultatet visade på tre huvudfaktorer 

huruvida om livsstilsförändringar 

gjordes av DMT2-patienterna; 

införskaffande av ny kunskap, att ta 

ansvar samt erhålla bekräftelse av en 

redan hälsosam livsstil. 

Resultatet visade på fyra 

huvudfaktorer som motiverade 

patienterna att upprätthålla 

förändringarna; stöd från andra i form 

av gruppträffar, uppleva en effekt av 

livsstilsförändringar, rädsla för 

komplikationer och formandet av nya 
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kvalitativ metod inspirerad av psykologisk 

fenomenologisk metod. 

levnadsvanor. 

Tan, A. M., 

Muthusamy, 

L., Ng, C. C., 

Phoon, K. Y., 

Ow, J. H., & 

Tan, N. C. 

Initiation of 

insulin for type 2 

diabetes mellitus 

patients: what are 

the issues? A 

qualitative study 

2011, 

Singapore, 

Singapore 

Medical Journal 

Syftet var att upptäcka 

frågor kring 

insulinbehandling i 

primärvården hos speciellt 

patienter på polikliniker. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 8 läkare och 10 sjuksköterskor 

deltog från polikliniker och 11 DMT2-

patienter rekryterades från vårdcentraler. 

Datainsamling: Fokusgrupper hölls där 

patienter och vårdpersonal observerades 

var för sig. Allt spelades in samt 

transkriberades och kodades till teman. 

Analys: Grounded theory. 

Fyra huvudteman framkom i 

resultatet; motstånd till att förstå sitt 

behov av insulin, sin uppfattning som 

ett socialt stigma, ett obekvämt 

behandlingssätt eller straffet för 

misslyckande i egenvård och rädsla 

för nålar samt bieffekter och 

komplikationer. Inom varje tema 

redovisas upplevelser från främst 

patienter men även vårdpersonal. 

Wermeling, 

M., Thiele-

Manjali, U., 

Lucius-Hoene, 

G., & Himmel, 

W. 

Type 2 diabetes 

patients' 

perspectives on 

lifestyle 

counselling and 

weight 

management in 

general practice: a 

qualitative study. 

2014, Tyskland, 

BMC Family 

Practice 

Syftena med denna studie 

var att undersöka DMT2-

patienters erfarenheter av 

livsstilsrådgivning med 

deras vårdcentral och att 

undersöka hur patienternas 

önskemål gällande 

rådgivning är kopplat till 

sammanhanget med 

egenvård och bredare 

kulturella aspekter på 

näring. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Diabetespatienter som hade kontakt 

med primärvården, patienter från 

självhjälpsgrupper gällande diabetes, 

patienter från lokala kliniker samt från 

islamiska center för att få så stor spridning 

som möjligt 

Datainsamling: 
Narrativa intervjuer transkriberades 

verbatim 

Analys: Tematiska framework-metoden. 

Många patienter hade en stark känsla 

av personligt ansvar för 

viktminskning som en integrerad del 

av egenvården, men fann det svårt att 

integrera förändringarna som deras 

sjukdom kräver i sina 

egenvårdsaktiviteter. De fäste stor 

vikt vid sina läkares råd om kost. 

Medan vissa patienter uppskattade 

direkt kommunikation, betraktade 

andra dramatiska bilder som antingen 

ohjälpsamma eller upprörande. Ett 

allvarligt problem enligt patienterna 

var att oförenligheten mellan 

kostrekommendationer och det 

dagliga livet resulterade i en ovilja att 

anpassa hela dieten enligt 

rekommendationerna från vården. 
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Wu, S.-H V., 

Tung, H.-H., 

Liang, S.-Y., 

Lee, M.-C., & 

Yu, N.-C. 

Differences in the 

perceptions of 

self-care, health 

education barriers 

and educational 

needs between 

diabetes patients 

and nurses 

2014, Taiwan, 

Contemporary 

Nurse: A 

Journal for the 

Australian 

Nursing 

Profession 

Syftet var att undersöka de 

olika uppfattningarna hos 

diabetespatienter och deras 

sjuksköterskor när det gäller 

genomförandet av 

egenvårdsaktiviteter, hinder 

för deltagande i diabetes-

hälsoupplysning, och 

diabetespatienters 

utbildningsbehov för att 

främja bättre vård för 

patienter med diabetes i 

Taiwan. 

Metod: Kvantitativ 

Urval: Inklusionskriterierna för att delta i 

studien var att man skulle ha DMT2, vara 

över 18 år och kunna tala mandarin eller 

taiwanesiska. 

Datainsamling: En 

tvärsnittsundersökningsdesign användes 

där fyra frågeformulär användes för att 

samla in data. 

Analys: Deskriptiv statistik. 

Uppfattningar om 

egenvårdsbeteendet visade på 

statistiskt signifikant skillnad mellan 

patienter och sjuksköterskor. 

Patienterna uppfattade sig vara mer 

framgångsrika i att genomföra sina 

egenvårdsuppgifter medan 

sjuksköterskorna uppfattade att 

patienterna var mindre framgångsrika 

i att genomföra 

egenvårdsuppgifterna. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna hade större svårigheter 

vid diabeteshälsoupplysning. 

Sjuksköterskor uppfattade att det 

fanns ett större behov av 

hälsoupplysning jämfört med vad 

patienterna tyckte. 

 


