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Sammanfattning  
Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2, mer ofta benämnd som diabetes typ 2, är en kronisk 
endokrin sjukdom som blir allt vanligare i världen. Riskfaktorer som rökning, osunda 
kostvanor, fysisk inaktivitet samt ärftlighet är ledande orsaker till att drabbas av diabetes typ 
2. Primära behandlingen av diabetes typ 2 är att förändra sitt livsstilsmönster med hjälp av 
fysisk aktivitet och kost. Sjuksköterskans roll i diabetesvården innebär att identifiera 
ineffektiva coping strategier och att motivera patienten till livsstilsförändringar. Syfte: Att 
beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att motivera patienter med diabetes typ 2 till 
livsstilsförändringar. Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv 
design. Totalt inkluderades elva vetenskapliga artiklar. Resultat: Ur analysen framkom 
sjuksköterskans bristande strategier av att motivera patienten till livsstilsförändring. Även 
skillnader mellan sjuksköterskans och patientens attityder och upplevelser av vård, kunskap 
och motivation. När patienten inte nådde sina mål kunde sjuksköterskan få en känsla av 
misslyckande och tvivla på sina kommunikationsförmågor. Slutsats: Sjuksköterskan behöver 
utveckla och implementera strategiska tillvägagångssätt i hälsorådgivning till patienten med 
diabetes typ 2. Sjuksköterskan behöver vara på samma nivå som patienten genom att 
informera patienten efter behov och efter patientens egna kunskaper om sjukdomen.  

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, Erfarenhet, Livsstilsförändring, Motivation, 
Sjuksköterska. 
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Abstract 
Background: Diabetes Mellitus type 2, more commonly known as diabetes type 2, is a 
chronical endocrine disease which has increased in prevalence over recent years. The leading 
causes of diabetes type 2 include risk factors such as smoking, poor diet, physical inactivity, 
and hereditary components. The primary treatment method for diabetes type 2  is change of 
lifestyle, specifically an increase in physical activity and dietary adjustments. The role of a 
nurse in diabetic care is to identify ineffective coping strategies and to motivate patients to 
alter their lifestyle. Aim: To describe nurse’s experience of motivating patients with diabetes 
type 2 to change their lifestyle. Methods: A literature review with systematic searching and 
descriptive design. The data collection methods used for the review include eleven scientific 
articles. Results: The analysis revealed the nurse’s lack of strategy and subsequent incapacity 
to motivate their patients to alter their lifestyles. The basis for this incapacity was seen to 
include differences between the nurses’ attitudes and their patients’, as well as experience, 
knowledge, and motivation. It was often that when their patients did not reach their goals, 
nurses experienced feelings of failure and doubted their skills as professionals. Conclusion: 
Developing and implementing strategic approaches in health counseling to patients with type 
2 diabetes would increase the likelihood of successful health care. The nurse needs to 
understand the patient and ensure the patient understands them, by informing them and 
educating them as to the multiple aspects of the disease. 

Keywords: Diabetes Mellitus, type 2, Experience, Lifestyle change, Motivation, Nurse.  
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Inledning 

Diabetes är en kronisk endokrin sjukdom som har ökat under de senaste årtionden och 
majoriteten av patienter med diabetes har diabetes typ 2 (World Health Organisation, [WHO], 
2017). Diabetes beskrivs som en global växande hälsorisk som påverkar både patienten och 
ett lands ekonomi (Youngs, Gillibrand & Philips, 2016). Med en ohälsosam livsstil som 
resulterar i exempelvis övervikt, tenderar diabetes typ 2 att debuteras i allt lägre åldersgrupper 
(WHO, 2017). På grund av insulinresistens som uppstår vid diabetes typ 2 skiljs den åt från 
diabetes typ 1 där insulinproduktionen avstannat (Quittenbaum, 2013). Det gör att personen 
med diabetes typ 2 kan vara odiagnostiserad under en lång tid med diffusa symtom. Till följd 
kan komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, amputation av nedre extremiteter, blindhet 
och stroke orsakas (WHO, 2017). År 2015 avled 1,6 miljoner människor med direkt koppling 
till diabetes (WHO, 2017). Genom rätt träning och kost blir effekten att glukos i blodet sänks 
vilket är en viktig åtgärd för patienter med diabetes för att minska risken att utveckla 
komplikationer (Quittenbaum, 2013). För att lyckas implementera en ny livsstil behöver 
patienterna vara motiverade. Det krävs ett stort engagemang av patienten och ofta kan det 
upplevas krävande samt sätta stor press, vilket kan leda till negativa psykologiska utfall (Juul, 
Maindal, Zoffmann, Frydeberg & Sandbaek, 2014).  

En beskrivande litteraturstudie valdes som metod för att få ökad kunskap om sjuksköterskans 
erfarenheter av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar.  

Bakgrund  

Diabetes typ 1 och diabetes typ 2  
Sjukdomen diabetes nämndes först av den grekiska läkaren Aretaios 200 f.Kr. Namnet 
diabetes betyder "ständigt rinna" och symtomen grundas på bland annat i stora mängder urin, 
konstant törst, trötthet och snabbt förödande viktnedgång. Vilket då tolkades som att kroppen 
smälte samman och att allt rann igenom (Quittenbaum, 2013). Det var år 1921 i Kanada, som 
insulinet framtogs. Läkaren Banting och hans läkarkandidat Best gjorde extrakt från hundar 
och kalvars bukspottskörtlar, med hjälp från biokemisterna Collip och Macleod. Insulinet 
gjorde att blodsockret sjönk och effekten av det gav drastiska förändringar (Quittenbaum, 
2013).  

Vid diabetes typ 1 har bukspottskörteln förlorat sin funktion att producera hormonet insulin 
som är nödvändigt för att ta upp glukos från blodet in i cellen (Quittenbaum, 2013).  
Vid diabetes typ 2 fungerar fortfarande kroppens produktion av insulin men cellerna i 
kroppen utvecklar insulinresistens. En ökning av glukos i blodet sker då och det krävs mer 
insulin för att cellerna ska ta upp glukos. Insulin produceras i bukspottkörteln och körteln får 
arbeta hårdare och under tid försämras förmågan att tillverka insulin. Det leder till en konstant 
ökad nivå av glukos i blodet och för att behålla en normal nivå av glukos (4 - 6 mmol/liter) 
behövs det tillföras insulin med hjälp av medicin (Quittenbaum, 2013). 
 
Orsaken till diabetes typ 2 är inte helt känt. Påverkande faktorer är: hereditet, övervikt och 
fetma, hög ålder, tobaksanvändning och stress, det leder till att sjukdomen ofta debuterar 
under arbetsamma år (Quittenbaum, 2013). Enligt WHO är kost med högt kalori- och fettintag 
med små mängder grönsaker och frukt samt fysisk inaktivitet livsfaktorer som ökar risken för 
diabetes typ 2 (WHO, 2017).  
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Symtom vid diabetes typ 2 är: Trötthet och kraftlöshet, ökad törst, större urinmängder, 
försämrad syn. Vid diabetes typ 2 kommer, till skillnad från diabetes typ 1, symtomen 
långsamt och utvecklas under flera år. Symtomen kan vara vaga och tar tid att upptäcka. 
Många som har diabetes typ 2 vet inte om det (Quittenbaum, 2013). 

Diabetes diagnostiseras med ett venöst faste-plasmaglykos över 7.0 mmol/liter efter åtta 
timmars fasta (Goldenberg & Punthakee, 2013). Testet kompletteras med ett oralt 
glukostolerans-test (OGTT) då med venös plasmaglykos över 11.1mml/liter efter oralt intag 
av 75 g glukos (Goldenberg & Punthakee, 2013). Om plasmaglukosen är förhöjd så binds det 
till hemoglobinet i blodet. Detta går att mäta med ett så kallat HbA1c prov och det ger en bild 
hur plasmaglukosnivån har legat de senaste tre månaderna (Quittenbaum, 2013). Ett tidigt 
ingripande för att ändra livsstilen och att upprätthålla en hälsosammare livsstil är av största 
vikt för att behandla patienter med diabetes typ 2 (Stephenson, Smiles & Hawley, 2014). 
Livsstilsförändringar är i första hand att ändra kost och motionsvanor. Om sjukdomen 
upptäcks i tidigt stadium räcker ofta livsstilsförändring som behandling. Om förändring av 
kost och motion är otillräckligt eller om sjukdomen är sent upptäckt så kan det behövas 
läkemedelsbehandling (Quittenbaum, 2013). 
 

Kost och fysisk aktivet – viktiga komponenter i diabetesvården 
För att hålla ett stabilt långtidsblodsocker (HbA1c) är det en viktig åtgärd att införa god 
kosthållning. Att äta fettsnål mat mindre än 30 % av energiintaget har en bevisad effekt på att 
sänka HbA1c under både lång och kort sikt. Att äta kost med mindre kolhydrater än 40 % av 
energiintaget har också en bevisad effekt på att sänka HbA1c (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering, [SBU], 2010). 
 
Fysisk aktivitet vid diabetes typ 2 har effekt på blodsockret både på kort och lång sikt. En 
måttlig pulshöjande fysisk aktivitet på 45–60 min ökar insulinkänsligheten i 16 timmar och 
man kan se en nedtrappande effekt upp till 48 timmar. Därav vikten att vara fysisk aktiv minst 
varannan dag för att bibehålla den positiva effekten av insulinkänsligheten (Fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, [FYSS], 2015). Fysisk aktivitet ger också 
emotionella positiva aspekter så som förbättrad förtroende för sin egenförmåga (Zanuso, 
Balducci & Jimenez, 2009). Fysisk aktivitet har en positiv effekt på stress och förbättrar 
sömnen (Zanuso, Balducci & Jimenez, 2009) 

Sjuksköterskans roll i diabetesvården 
Den legitimerade sjuksköterskans kärnkompetens är omvårdnad. Det innefattar det 
patientnära arbetet samt det vetenskapliga kunskapsområdet. Dessutom ska sjuksköterskan ha 
kunskap om medicinsk vetenskap och beteendevetenskap. Sjuksköterskan har ett personligt 
ansvar för yrkesutövningen (Svensk Sjuksköterskeförening, [SSF], 2017). För att tillgodose 
ansvaret, krävs ett fortlöpande kritiskt och ifrågasättande arbetssätt för att hitta styrkor 
respektive svagheter i omvårdnadsprocessen (SSF, 2017). En sjuksköterskas arbetsuppgift 
kan innebära att identifiera vad patienten anser är hälsa och tillsammans försöka hjälpa till så 
att patienten uppnår och upplever hälsa (SSF, 2017).  

Det råder allt större brist på specialistsjuksköterskor och ekonomiska tillgångar ändras 
konstant vilket gör att det ställer större krav på sjuksköterskan utan specialistutbildning att 
klara av arbetsuppgifter som specialistsjuksköterskan har utökad kompetens för. På grund av 
de ökande arbetsbelastning är tiden ofta den största barriären för att ge patienter adekvat stöd 
för självhantering av sin diabetes typ 2. Självhantering kan innebära att exempelvis lyckas 
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med livsstilsförändringar och att sjuksköterskan stöttar i att lösa problem och konflikter som 
uppstår för patienten (Vetter-Smith, et al., 2012). 

Det första steget av vård vid diabetes typ 2 är att göra livsstilsförändringar och det är 
sjuksköterskans uppgift att ge patienter kunskap och information som patienten behöver för 
att klara av att göra livsstilsförändringarna. Sjuksköterskan ska i samråd med patienten och 
närståendes tillgodose behov, resurser, värderingar och förväntningar. Sjuksköterskan ska 
bidra till att patientenens egenvård förstärks (SSF, 2017). För att lyckas med en aktivitet eller 
förändra ett beteende är en människas uppfattning om sin förmåga, framtid och belöning av 
utförandet avgörande för hur framgångsrikt det blir (Rydholm Hedman, 2009). 
Sjuksköterskan inom diabetesvården har i diagnosdelen som uppgift att utforska eventuella 
komplikationer så som polyneuropati, retinopati, nefropati och hypoglykemi, rädslor som 
patienten eller närstående känner relaterat till diagnosen eller att upptäcka eventuella negativa 
effekter på livsstilen. Förutom det ska sjuksköterskan kunna identifiera ineffektiva coping-
strategier, det vill säga strategier för att handskas med problem om framtid eller relaterat till 
att leva med kronisk sjukdom, obalanserat nutritionsintag till exempel att patienten äter mer 
än vad som är rekommenderat dagligt intag eller bristande kunskap kring ämnet (Carpentino-
Moyet, 2013). Utöver det kan sjuksköterskan behöva undervisa administrationsteknik av 
insulininjektion till patienten eller hur glukosnivåerna i blodet monitoreras (Vetter-Smith, et 
al., 2012).    

Omvårdnadsbegrepp  
Det blir viktigt för sjuksköterskan att identifiera och bekräfta personen då diabetes typ 2 kan 
skapa följdkomplikationer. Kommunikation är en viktig del till att vården ska fungera och 
utvecklas. Genom vårdande kommunikation skapas förståelse för patientens verklighet och 
upplevelse av hälsa och lidande (Fredriksson, 2015). För att hjälpa patienten att uppnå hälsa 
innebär det att en god kommunikation måste finnas. För att finna en god kommunikation kan 
holistisk-humanistisk kommunikation användas, vilket innebär en ömsesidig tolkning- och 
problemlösningsprocess mellan sjuksköterska och patient i helhet. Med syfte att hjälpa 
patienten kan kommunikationen vara objektiv, exempelvis information om sjukdomen och 
behandling i syfte att lugna och förbereda patienten (Fredriksson, 2015). Eller emotionell 
kommunikation som syftar till att ge patienten respekt, tillit och tröst för att maximera 
patientens situation till att klara av hindren (Fredriksson, 2015). 

Hälsa i ett vårdvetenskapligt begrepp förstås i relation till livet och till den livssituation 
människan är i. Hälsa uttrycks genom känslor, prestationer, handlingar och attityder (Wärnå-
Furu, 2015).  Livsstilen påverkar hälsan och som sjuksköterska är det viktigt att förstå hur 
hälsa som vetenskapligt begrepp bör tolkas i patientmöten. Hälsa är olika för alla individer 
och kan användas som en form av motivation till förbättrat välmående. Sjuksköterskan kan 
även här använda ett humanvetenskapligt och holistiskt synsätt för att se det stora hela hos 
patienten.   

Problemformulering 

Diabetes typ 2 sjunker i åldersgrupperna och antal diagnostiserade ökar runt om i världen 
vilket orsakar globala hälsorisker. Ökningen gör att sjuksköterskan kan komma att möta 
patienter med diabetes typ 2 i många olika vårdsammanhang. Bristfällig förbättring, 
riskfaktorer eller att inte ha fått diagnosen i tid kan orsaka följdsjukdomar som försämrar 
hälsan ytterligare.  
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Patienten med diabetes typ 2 lider ofta av fetma och den första behandlingen är att patienten 
behöver bli medveten om riskfaktorer som rökning, byta kosthållning samt öka sin fysiska 
aktivitet. Många patienter går länge med en ohälsosam livsstil och känner stor press och krav 
inför livsstilsförändringarna vilket kan leda till försämrat mående över att behöva ändra 
vardagen. Sjuksköterskan har som arbetsuppgift att identifiera ineffektiva coping-strategier 
och tillgodose resurser tillsammans med patienten och anhöriga. För sjuksköterskan kan 
ansvaret med att hjälpa patienten med diabetes typ 2 och identifiera försämrat mående vara en 
utmaning för att kraven på en sjuksköterska utan specialistkompetens ökar då få 
specialistsjuksköterskor inom diabetes utbildas. Det kräver ett stort engagemang för att 
upprätthålla motivationen för ändrade livsstilsmönstren på en livslång nivå för både patienten 
och sjuksköterskan i diabetesvården. Med tanke på ökningen av patienter med diabetes typ 2 
är sjuksköterskans erfarenhet av att motivera patienten med diabetes typ 2 ett angeläget 
område att få utökad kunskap om.  

Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att motivera 
patienter med diabetes mellitus typ 2 till livsstilsförändringar. 

Metod 

Design 

Studien är en litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design (Kristensson, 
2014). Litteraturstudien utgörs av kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar för att 
besvara studiens syfte.  

Sökstrategi och datainsamling 
För att kunna litteratursöka lyftes ämnesbärande ord fram från syftet. Svensk MeSH användes 
för att översätta svenska ämnesbärande ord ur det valda syftet till engelska sökord och hitta 
synonymer till engelska sökord. Sökorden som identifierades var sjuksköterska, 
sjuksköterskor, motivation, livsstilsförändring, diabetes mellitus typ 2 och erfarenhet.  

Artiklarna hämtades från databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO vilka är 
ämnesdatabaser inom omvårdnadsvetenskap och psykologi. För att underlätta sökningarna 
användes "CINAHL Headings", "MeSH 2017” och "Thesaurus". Sökord som användes i 
CINAHLvar Diabetes mellitus, type 2, Life Style Changes, Life style, Sedentary, Life Style, 
Motivation, Counseling Motivation, Motivational Interviewing, Practical Nurses, Nurse 
Researchers, Nurse Attitudes, Health Personnel, Attitudes of Health Personnel, Nurs*, Health 
Knowledge, Self Care, Counseling. Sökord som användes i MEDLINE var Motivation, 
Diabetes Mellitus, Type 2, Sedentery Lifestyle, Healthy Lifestyle, Risk Reduction Behavior, 
Life Style, Self care. Sökord som användes i PsycINFO var Type 2 Diabetes, Nurses, Nursing. 
Trunkering användes inte i PsycINFO för att Nurses och Nursing hittades i Thesaurus. 

Efter att alla ord och synonymer hade sökts var och för sig i CINAHL Headings, MeSH 2017 
och Thesaurus kombinerades sökorden med Booleska termer AND och OR samt trunkering i 
CINAHL för att få fram vetenskapliga artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte. 
Sökningarna i databaserna genomfördes genom att söka alla synonymer med OR för att sedan 
kombinera med AND. Kristensson (2014) beskriver användning av booleska termer i form av 
OR och AND för att öka sökningens sensitivitet och sortera bort irrelevant litteratur som inte 
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svarar mot litteraturstudiens syfte. Kristenssons (2014) förklaring av vetenskapliga artiklars 
uppbyggnad (abstrakt, introduktion, metod, resultat och diskussion) togs till hjälp för att 
gallra artiklar. Första databassökningen gjordes i CINAHL och när sökorden kombinerades 
gav det totalt 444 träffar. Andra sökningen gjordes i MEDLINE och gav totalt 153 träffar. 
Tredje sökningen gjordes i PsycINFO och gav totalt 49 träffar. 48 abstrakt lästes totalt, tolv 
artiklar granskades varav en valdes bort och elva vetenskapliga artiklar representerade 
litteraturstudien. Exkluderade artiklar stämde inte överens med litteraturstudies syfte då störst 
fokus låg på annan vårdpersonal och profylaktisk behandling där patienten inte hade diabetes 
typ 2. För respektive databas sparades datum, tid, sökord, kombination av sökord med 
Booleska termer AND och OR, trunkering, antal träffar, lästa abstrakt och antal artiklar som 
inkluderades i litteraturstudien. Detta sammanställdes i en gemensam sökmatris (Bilaga 1).  

Inledningsvis låg fokus på artiklarnas titlar. Om titeln stämde överens med syftet lästes 
abstraktet. I CINAHL lästes 30 abstrakt, i MEDLINE lästes nio abstrakt och i PsycINFO 
lästes nio abstrakt. Artiklar vars abstrakt tycktes stämma överens med syftet till föreliggande 
litteraturstudie sparades ner som PDF-fil och delades in i olika mappar för att skapa struktur. 
Abstraktet av artikeln värderades utifrån studiens syfte. Om abstraktet stämde överens med 
syftet lästes artikeln i fulltext. Artikelns bidrag och betydelse till studien diskuterades sedan 
gemensamt.  

Urval 
Efter att 48 abstrakt lästes, bestod urvalet av tolv stycken vetenskapliga artiklar, varav sex 
stycken kvalitativa och fem stycken kvantitativa som togs med i litteraturstudien med 
beskrivning av sjuksköterskans erfarenhet av att motivera patienten med diabetes typ 2 till 
livsstilsförändring. Alla artiklar som valdes ut var skrivna på engelska. Två artiklar som togs 
med i den föreliggande litteraturstudien innehöll forskning om patientens upplevelser och 
perspektiv av vård från sjuksköterskan. Dessutom inkluderades studier där annan 
vårdpersonal förutom sjuksköterskan ingick men endast om det tydligt fanns beskrivet vilka 
sjuksköterskans erfarenheter var. Begränsningar som gjordes var att avgränsa sökningarna till 
år 2007–2017. Litteraturstudiens inkluderade artiklar presenterades i en artikelmatris (Bilaga 
2). 

Inklusionskriterier var legitimerade sjuksköterskor, män och kvinnor med diagnos diabetes 
mellitus typ 2. Ingen åldersbegränsning gjordes för att åldern hos patienten inte hade 
betydelse för forskningsfrågan. Peer review användes i CINAHL och PsycINFO.   
 
Exklusionskriterier för litteraturstudien var artiklar fokuserat på personer med diabetes typ 1 
eller andra typer av diabetes som graviditetsdiabetes eller artiklar med fokus på medicinering 
och läkemedel. Artiklar skrivna före 2007 exkluderades på grund av risk för inaktuell 
forskning. Litteraturstudier exkluderades från resultatdelen och användes endast i den 
föreliggande litteraturstudiens inledning, bakgrund och diskussion. 

Kvalitetsgranskning 
Tolv artiklar kvalitetsgranskades enligt Forsberg och Wengström (2016) checklistor. Elva 
artiklar bedömdes ha god eller mycket god kvalitet. Inför kvalitetsgranskningen värderades 
kvalitativa artiklar utifrån begreppen trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet 
och giltighet och kvantitativa artiklar utifrån begreppen reliabilitet, validitet och bias 
(Kristensson, 2014). Författarna till den föreliggande litteraturstudien granskade samtliga 
artiklar var för sig, diskuterade och jämförde sedan fynden innan artikeln inkluderades i 
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litteraturstudiens resultat. Under förloppet har författarna strävat efter objektivitet och att 
granska artiklarna kritiskt utan egna värderingar eller förförståelse. 

Dataanalys 
Dataanalysen bygger på integrerad analys av Kristensson (2014). Först lästes artiklarna ett 
flertal gånger för att skapa en djupare förståelse av resultaten. Sedan skrevs en kort 
sammanfattning av varje artikels resultat i ett worddokument. Efter sammanfattningen 
diskuterade författarna av den föreliggande litteraturstudien resultatsammanfattningens 
betydelse för studien. Utifrån artiklarnas sammanställda resultat kunde likheter och skillnader 
mellan artiklarna identifieras. Artiklarnas resultat placerades i olika kategorier genom att koda 
resultatens innehåll i texten med hjälp av färgpennor, vilket gav en överblick av resultatens 
likheter och skillnader. Därefter sammanställdes resultatet av de olika kategorierna. Totalt 
identifierades fyra huvudkategorier för att ge en övergripande bild av likheter och skillnader 
samt två underkategorier som skapade struktur i det sammanställda resultatet (Kristensson, 
2014) (Tabell 1). Underkategorierna framtogs genom att den bristande kunskapen delades upp 
i två olika kategorier som bestod av bristande struktur och bristande kompetens.  

Tabell 1. Översikt över antal artiklar som inkluderades under resultatdelen i respektive kategori. 

Huvudkategori Bristande kunskap 
om att motivera till 
ändrade 
livsstilsmönster 

 

Upplevda känslor 
vid misslyckande 

 

Sjuksköterskans 
skiljaktiga 
uppfattning av 
patientens 
livsstilsförändring  

Patientrådgivning 

  

Underkategori Bristande struktur 

Bristande kompetens 

   

Totalt antal 
artiklar per 
kategori 

8 3 4 3 

Etiska överväganden  

Under litteraturstudiens process tog författarna hänsyn till etiska överväganden och 
ställningstaganden. Alla artiklar som inkluderats i studien har noga lästs igenom för att se 
eventuella etiska brister. I Kristensson (2014) beskrivs olika etiska begrepp som författarna 
för den föreliggande litteraturstudien har övervägt under litteraturstudiens process, 
exempelvis rättviseprincipen som innebär att alla deltagare i studien ska behandlas rättvist och 
att medverkan i studien sker på lika villkor. Litteraturstudiens representerade artiklar var 
godkänd av etisk kommitté och studiedeltagarna hade möjlighet att frivilligt delta och att säga 
upp sitt deltagande under studiens gång utan konsekvens. Identiteten för samtliga deltagare i 
artiklarna gick inte att utläsa. För att få utökad kunskap om sjuksköterskans erfarenheter 
inkluderades enkät-, observation- och intervjustudier i den föreliggande litteraturstudien. 
Författarna för litteraturstudien var öppna för studier gjorda från samtliga länder i världen för 
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att forskningsfrågan efterfrågade generellt sjuksköterskans erfarenheter av att motivera till 
livsstilsförändring och begränsades därför inte till vissa länder. Det kan dock finnas en risk att 
författarna har gått miste om betydelsefulla artiklar utifrån syftet på grund av att sökningen 
avslutades efter elva funna artiklar som inkluderades i litteraturstudien efter granskning. 
Sökningen avslutades efter elva artiklar för att författarna upplevde att litteraturstudien hade 
fått ett brett spektrum av datainsamling med olika studiemetoder för att besvara 
litteraturstudiens syfte.   
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Resultat 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att motivera patienter 
med diabetes mellitus typ 2 till livsstilsförändringar. Från dataanalysen identifierades fyra 
kategorier och två underkategorier som utgör litteraturstudiens resultat. Resultatet presenteras 
i beskrivande text, diagram samt figurer. 

 

Figur 1. En litteraturstudie baserat på 11 vetenskapliga artiklar utformade kategorier som presenterades 
under resultatdelen för att besvara syftet. 

Ur analysen framkom det i kategorin Bristande kunskap om att motivera till ändrade 
livsstilsmönster berodde på ostrukturerad samtalsteknik och brist på kompetens över hur 
fungerande strategier för rådgivning kunde ha bildats. I kategorin Känslor av att misslyckas 
till motivering av livsstilsförändring beskrevs sjuksköterskans erfarenhet av att känna 
misslyckande av att patienten inte uppnådde mål och att sjuksköterskan därför ifrågasatte sin 
kompetens. I kategorin Sjuksköterskans skiljaktiga uppfattning av patientens 
livsstilsförändring beskrevs sjuksköterskan olika uppfattning om patientens livsstilsförändring 
i jämförelse med patienten. Signifikanta skillnader framkom mellan sjuksköterskan och 
patientens uppfattning av patienten kunskap av sjukdomen, hälsostatus och egenvård. I 
kategorin Patientrådgivning beskrevs sjuksköterskans upplevelser av att ge råd till patienter 
individuellt och i grupp.  

Bristande kunskap och struktur om att motivera till ändrade 
livsstilsmönster 
I fem av elva studier visade resultatet brist i sjuksköterskans färdighet i tydlig struktur av 
rådgivning och att ställa specifika frågor om livsstil och upplevelser till patienten (Jallinoja et 
al., 2007; Jansink, Braspenning, van der Weijden, Elwyn & Grol, 2010; Mulder, van Belzen, 
Lokhorst & van Woerkum, 2014; Svenningsson, Hallberg & Gedda, 2011; Wu, Tung, Liang, 
Lee & Yu, 2014). Det gick att dela upp i två underkategorier  

Bristande struktur 

Ofta ställde sjuksköterskan ledande frågor som gjorde att patienten gav förväntade svar 
istället för att ge information. Samtalen handlade ofta om patientens nuvarande kost och 
fysiska förmåga men sjuksköterskan ignorerade generellt sett underliggande kunskaper, 
känslor och övertygelser som patienten hade. Det var lättare att ställa opersonliga frågor. Det 

SJUKSKÖTERSKANS 
ERFARENHETER

Bristande kunskap om att 
motivera till ändrade 

livsstilsmönster

Bristande strategi Bristande kompetens

Känslor av att misslyckas 
till motivering av 
livsstilsförändring

Sjuksköterskans skiljaktiga 
uppfattning av patientens 

livsstilsförändring
Patientrådgivning



 

 
13 

diskuterades svårigheter till livsstilsförändringar, men inte hur patienten kunde forma 
strategier för att hantera och ändra beteendet (Mulder et al., 2014). Sjuksköterskan uppfattade 
att det saknades tillräcklig struktur för att hjälpa patienten. I många lägen förlitade 
sjuksköterskan sig på sin erfarenhet, kreativitet och intuition för vad som passade för varje 
enskild individ (Svenningsson et al., 2011). Sjuksköterskan visste inte hur en konkret och 
strukturerad plan tillsammans med patienten skulle kunna bildas (Jansink, at alt, 2010). 
Sjuksköterskan rapporterade också att det fanns svårighet i relation till patienten att vara på 
samma nivå under samtalen för att sjuksköterskan var för snabb med information och längre 
fram i processen. Det var på så sätt svårt att involvera patienten i beslutstaganden på 
tillvägagångssätt för ändrad livsstil (Jansink, at al, 2010). En svensk studie visade att 
sjuksköterskan ofta fokuserade på obligatoriska frågor och den medicinska situationen, där 
tillvägagångssättet var mindre personligt och närgånget. I studien nämndes det åter att den 
vanligaste strategin i samtalen var att ”experimentera sig fram” för att sjuksköterskan inte 
hade tillgång till en generell strategi som kunde leda till ett lyckat resultat (Svenningsson, et 
al., 2011). 

Bristande kompetens 

I en studie från Finland rapporterade mer än hälften av sjuksköterskorna brist på kompetens i 
livsstilsrådgivning. Skälen till sjuksköterskans negativa attityd om patientens motivation till 
förändring kunde bero på orealistiska och idealistiska förväntningar (Jallinoja, at al., 2007). 
En annan studie visar att sjuksköterskan upplevde bristfälliga kompetenser i samtal kring 
livsstil, mer specifikt kunskapen om fysisk aktivitet och kost. Ett annat problem som nämns är 
variation på kunskapsnivå mellan exempelvis läkare och sjuksköterskor. På grund av att 
patienten inte får likadan, felaktig eller motsägande information så uppstod brist av förtroende 
för vårdpersonal (Oftedal, Karlsen & Bru, 2010).  

Sjuksköterskan undvek och diskuterade inte fetma i större utsträckning på grund av rädsla att 
öka patientens känsla av skuld och skam samt att inte förstöra relationen till patienten 
(Jansink, et al., 2010). Det var speciellt svårt att diskutera fetma och vikt med kvinnliga 
patienter där sjuksköterskan trodde att det kunde vara ett känsligare ämne för kvinnorna än för 
männen (Svenningsson, 2011). Utvärderingar av en kurs i ”Self-determination Theory” som 
togs fram till sjuksköterskor visade att det inte gav något signifikant skillnad på patientens 
HbA1c under 18 månader. Sjuksköterskan ansåg att kommunikationsfärdigheter och kunskap 
om patientens autonomi ökade exempelvis genom att sjuksköterskan lyssnade på patientens 
synpunkter (Juul, Maindal, Zoffmann, Frydenberg & Sandbaek, 2014).  

Det är viktigt att ha en god implementerad diabetesrådgivning i sjukvården. Där 
sjuksköterskan arbetar tas provet HbA1c oftare än vårdinstanser där sjuksköterskan inte 
arbetar (Juul, Maindal, Frydenberg, Kristensen, Sandbaek, 2012).       

Känslor av att misslyckas till motivering av livsstilsförändring 
I tre av elva studier visade resultatet hur sjuksköterskan upplevde känslan av misslyckande 
när patienten inte lyckades ändra livsstilsmönster (Jallinoja, et al., 2007; Jansink, et al., 2010; 
Svenningsson et al., 2011). Sjuksköterskan upplevde ibland maktlöshet när patienten inte 
uppnådde mål som hade ställts upp. Det upplevdes vara frustrerande för såväl sjuksköterskan 
som för patienten. För sjuksköterskan kunde det reducera empatin och motivationen till att ge 
råd till patienten (Jansink, et al., 2010). Sjuksköterskan vet om att det ingår i rollen som 
sjuksköterska att göra patienten medveten om sitt eget ansvar i sin sjukdom och att ge 
kunskap och motivation till livsstilsförändring (Svenningsson et al., 2011). Ifall patientens 
situation inte förbättrades kände sjuksköterskan sig skyldig och kunskapen om 
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konsekvenserna blev en börda. När patienten inte lyckades med att gå ner i vikt kände 
sjuksköterskan frustration och gav sig själva skulden för att inte ha effektiva strategier för att 
motivera patienten till förändring. Ofta ifrågasatte sjuksköterskan sin 
kommunikationsförmåga. Även här kände sjuksköterskan känsla av misslyckande och 
maktlöshet. Det gör att många gav en stor del tanketid för att försöka hitta genomförbara 
strategier (Svenningsson et al., 2011). I en finsk studie kunde frustrationen för sjuksköterskan 
leda några till att försumma livsstilsrådgivning som värdelöst (Jallinoja, et al., 2007). 

Sjuksköterskans skiljaktiga uppfattning om patientens livsstilsförändring 
I 4 av elva studier visade resultatet en bristande förståelse mellan sjuksköterskan och 
patienten (Joris, Linmans, Knottenerus & Spigt, 2015; Wu et al., 2014; Jansink, et al., 2010; 
Jallinoja, et al., 2007). Patienten och sjuksköterskan hade olika uppfattningar av hur mycket 
fysisk aktivitet patienten utövade. 35 % av patienterna var nöjda över sin insats gällande 
fysisk aktivitet. Medan 47 % av sjuksköterskorna menade att patienten överdrev sin nivå av 
fysisk aktivitet och gjorde egentligen mindre än vad som uppgavs. I samma studie beskrev 29 
% av patienterna sig inte motiverade till att ändra sin livsstil, sjuksköterskan uppgav att det 
var 43 % av deltagarna som inte var motiverade till att ändra sin livsstil (Joris et al., 2015).  
I en annan studie fanns signifikanta skillnader i sjuksköterskan och patientens uppfattningar 
gällande sin egenvård där träning var en av delarna. Patienten uppgav att de lyckades bra med 
sin egenvård och träning medan sjuksköterskan inte tyckte att patienten lyckades så väl som 
uppgavs. I figur 2 redovisas de skillnader i uppfattning som fanns i studien mellan 
sjuksköterskan och patienten om sin självhantering av diabetes, svårigheter i hälsoutbildning 
och hälsorådsgivningsbehov (Wu et al., 2014). 

 

Figur 2. Skillnader mellan sjuksköterskans och patientens uppfattning om självhantering av diabetes, 
svårigheter i hälsoutbildningen, hälsorådgivningsbehov (Wu, et al., 2014). 

Sjuksköterskan upplevde att patienten hade bråttom och ville ha resultat direkt. Patienten 
tyckte själv att den levde hälsosamt men enligt sjuksköterskan hade patienten dålig insikt om 
sin hälsa, livsstil och kost (Jansink, et al., 2010). I Jallinoja, et al., (2007) studie beskriver    
95 % av sjuksköterskorna att patienten i studien själv bar yttersta ansvaret för sin 
livsstilsförändring och att oviljan till förändring var en av de största utmaningarna. Ett hinder 
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som sjuksköterskan upplevde var att patienten inte delade sjuksköterskans syn av diabetes och 
såg inte diabetes som en allvarlig sjukdom (Joris et al., 2014). Deltagarna i en Nederländsk 
studie höll med om att sjuksköterskan tog upp och diskuterade fysisk aktivitet och kost men 
inte gav tillräckligt med råd över hur de kunde gå till väga för att förändra sig. Däremot ansåg 
flertal sjuksköterskor att tillräckligt med råd gavs (Joris et al., 2014). Samtidigt hade 
sjuksköterskan felaktiga eller för höga förväntningar av patienten, som gjorde att patienten 
blev ovillig att ändra livsstil när sjuksköterskan gav en för stor press (Jansink et al., 2010).   

Patientrådgivning 
I tre av elva studier visade resultatet att rådgivning som en omvårdnadsåtgärd var en del i 
sjuksköterskans yrkesroll (Ofterdal, et al., 2010; Whitehead et al., 2016; Malpass, Andrews & 
Turner, 2008). För att stärka motivationen till livsstilsförändring hos patienten har 
gruppmöten och gruppundervisning varit något som patienten har önskat, i syfte att kunna 
dela erfarenheter och få råd av andra med samma sjukdom (Ofterdal, et al., 2010). En studie 
som utvärderade en sådan sjuksköterskeledd grupputbildning visade sig vara uppskattad av 
patienten. Vid utbildningen berättade sjuksköterskan om patofysiologin och 
farmakodynamiken hos diabetes typ 2 vilket inte många patienter kände till. Under 
utbildningen informerade sjuksköterskan om patientens egen roll och ansvar i diabetesvården. 
Efter utbildningen uppgav patienten att den fick utökad kunskap och uttryckte trygghet i att 
det fanns fler med samma problematik. Patienten förstod att det yttersta ansvaret låg hos sig 
själv (Whitehead et al., 2016). En annan studie testade att låta sjuksköterskan inledningsvis 
införa fysisk aktivitet som en livsstilsförändring som i sin tur kunde agera som en språngbräda 
till patienten för andra livsstilsförändringar. När patienten upplevde goda effekter av fysisk 
aktivitet var det lättare att göra fler livsstilsförändringar med hjälp från sjuksköterskan, 
exempelvis kostomläggning (Malpass et al., 2008).  

Resultatsammanfattning 
Sjuksköterskans erfarenheter av att motivera patienten med diabetes typ 2 till 
livsstilsförändring upplevdes svårt. Sjuksköterskan saknade strukturerade och strategiska 
tillvägagångssätt för att motivera patienten till livsstilsförändringar. Som följd ifrågasatte 
sjuksköterskan sin kompetens och förmåga till att kommunicera och kunde uppleva känslor 
som maktlöshet och kunde tappa motivering till att ge råd till patienten. Det skapade en klyfta 
mellan sjuksköterskan och patienten och gav rum för att missuppfatta och inte komma 
överens sinsemellan. Patientrådgivning i grupp och enskilt upplevde sjuksköterskor och 
patienter ha effekt på patientens hälsotillstånd, men inte till vilken grad.  

Diskussion 

Metoddiskussion 
För att besvara syftet valdes en litteraturstudie som metod (Kristensson, 2014). Alla artiklar 
som ansågs relevanta för litteraturstudien med kvalitativ som kvantitativ ansats inkluderades i 
urvalet. Litteraturstudien hade under processen en öppen datainsamling som var oberoende av 
artiklarnas metod genom att inkludera observation- enkät- och intervjustudier som svarar på 
forskningsfrågan, vilket gör att metoden som användes i artiklarna som inkluderades inte 
spelade någon roll. Det gjorde att litteraturstudien inte gick miste om relevanta artiklar som 
hade en viss metod för att besvara forskningsfrågan.  

Ämnesbärande ord identifierades av studiens syfte eller av inklusionskriterierna. För att få 
träffar relaterat till syftet användes först MeSH-termer. Artikelsökningen genomfördes i 
databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO för omvårdnadsforskning. Användning av 
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flera databaser gav ett djupt och omfattande datamaterial. Begränsningen sattes mellan 2007–
2017 för att inkludera så relevant forskning som möjligt. I CINAHL användes 16 sökord, i 
MEDLINE användes sju sökord, i PsycINFO användes tre sökord. För att underlätta 
sökningen användes CINAHL headings, MeSH 2017 och Thesaurus. Svagheten i användning 
av många sökord i CINAHL var att det blev rörigt i sökmatrisen. För att förbättra sökstrategin 
prövades sökorden Diabetes, type 2, Nurses och Nursing i PsycINFO som identifierades som 
nyckelbegrepp, vilket resulterade i enklare förfarande. Alla 26 sökord som användes under 
datainsamlingen kombinerades med Booleska termer AND och OR där synonymerna 
kombinerades med OR och sedan AND med varandra. För att kunna identifiera vilka sökord 
som gav relevanta resultat av sökningen i varje databas kunde ett ord i taget exkluderats för 
att se om sökningen påverkades. Till exempel om sökningen förblev detsamma med lika 
många relevanta artiklar utan vissa sökord kunde sökorden exkluderats helt från sökningen för 
att minimera antal sökord, vilket kunde varit till fördel för litteraturstudien. I CINAHL 
användes trunkering. Trunkering användes inte i MEDLINE och PsycINFO för att författarna 
ansåg att MeSH 2017 och Therausus hjälp räckte. Samtliga artiklar som inkluderades var 
skrivna på engelska, att inkludera endast engelskspråkiga artiklar ökade risken att missa 
artiklar som svarade till syftet på annat språk.  

Urvalet av artiklarna genomgick kvalitetsgranskning enligt Forsberg och Wengström (2016) 
checklistor. Checklistorna var enkla att följa och besvara. Alla kvalitativa artiklar som 
inkluderades i den föreliggande litteraturstudien har analyserats gällande begreppen 
tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet, giltighet. Alla kvantitativa artiklar analyserades 
gällande begreppen bias, reliabilitet och validitet. Vilket gjorde det enklare att se vilken 
kvalitet respektive artikel hade. Valet gjordes att inkludera två artiklar från patientens 
perspektiv av vård i syfte att få ett annat syninfall av sjuksköterskan. Resterande nio artiklar 
handlar om sjuksköterskan och ibland inkluderades andra sjukvårdsprofessioners erfarenhet i 
samma artikel. Artiklar där sjuksköterskans erfarenheter inte tydligt framkom exkluderades. 
  

Resultatdiskussion 
Merparten av artiklar som inkluderades i den föreliggande litteraturstudien visade skillnader i 
sjuksköterskans och patientens uppfattningar om vad som behövdes för att uppnå 
livsstilsförändring vid diabetes typ 2. Sjuksköterskan ställde krav som patienten hade svårt att 
uppfylla och det gjorde sjuksköterskan frustrerad (Jansink, et al., 2010). Patienten tyckte att 
sjuksköterskan diskuterade befintliga problem men utelämnade kunskap och rådgivning om 
hur patienten behövde gå tillväga för att göra förändringarna (Joris et al., 2014; Mulder et al., 
2014). Sjuksköterskan hade svårt att förstå patientens bristande motivering till 
livsstilsförändring när sjuksköterskan inte hade liknande intressen, prioriteringar, livssituation 
eller syn på hälsa som patienten. Samtidigt hade patienten inte den kunskap om diabetes typ 2 
som sjuksköterskan hade och förstod inte alltid konsekvenserna som kunde ha uppstått från 
att inte ta hand om sin sjukdom och hälsa (Joris et al., 2014). Sjuksköterskan kunde i sitt yrke 
sett exempelvis benamputationer och hjärtstopp som en följd av diabetes typ 2. Något som 
patienten eventuellt aldrig hade sett eller hade vetskap om.  

Hälsa är olika för alla människor och det är viktigt att sjuksköterskan identifierar vad 
patienten upplever är hälsa. Genom att identifiera patientens känslor, prestationer, handlingar 
och attityder kan sjuksköterskan kan dra nytta från sina erfarenheter av begreppet hälsa till att 
motivera patienten till att uppnå hälsa på deras villkor med exempelvis en ändrad livsstil, som 
behövs vid diabetes typ 2 (Wärnå-Furu, 2015). En studie från Sverige menar för att en god 
relation mellan sjuksköterskan och patienten skulle kunna skapas behövde sjuksköterskan se 
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från patientens perspektiv och patienten behövde lita på sjuksköterskans kompetens och råd 
(Berg, Skott & Danielson, 2007).  

Sjuksköterskan uppgav att strukturerade arbetssätt saknades av rådgivning vid diabetes typ 2. 
Sjuksköterskan arbetade utifrån sin erfarenhet och intuition istället för utifrån strukturerade 
strategier (Svenningsson et al., 2011). Livsstilsförändring diskuterades vid möten med 
patienterna men konkreta råd och tips om hur patienterna skulle gå till väga förekom mer 
sällan. Dilemmat mellan att skapa en god relation till patienten och att inte döma patienten var 
en utmaning. Detta var speciellt svårt ur ett genusperspektiv (Svenningsson, 2011). Det var 
lättare att säga till en man att han hade problem med sin vikt än till en kvinna, där 
sjuksköterskan hellre valde att undvika att ta upp ämnet. Detta strider mot hälso- och 
sjukvårdslagens alla rätt till lika vård (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 §). 
På grund av bristande strategi och dilemma att skapa en god relation upplevde sjuksköterskan 
frustration, maktlöshet och misslyckande när patienten inte lyckades uppnå en hälsosam 
livsstil och viktminskning (Jansink, et al., 2010).  

I resultatet beskrevs sjuksköterskans brister i strukturerade och strategiska 
kommunikationsförmågor. Det är viktigt att sjuksköterskan har en vårdande kommunikation 
med patienten för att förstå patientens upplevelse av hälsa (Fredriksson, 2015). I en 
litteraturstudie beskrevs det att sjuksköterskan hade bristande kommunikationsfärdigheter 
och/eller lågt självförtroende för färdigheterna, med andra ord låg själv förmåga. 
Sjuksköterskan uppfattade svårighet i att handleda patienten till ändrade levnadsvanor och 
hantera patientens motstånd till förändringen. Som en konsekvens tappade sjuksköterskor 
motivationen för rådgivning och upplevde konflikter i sin yrkesroll (Mulder, et alt., 2014).  

Resultatet visade att grupprådgivning både var önskat och uppskattat av patienterna men det 
framkom däremot inte hur det påverkade HbA1c under lång sikt (Ofterdal, et al., 2010). I en 
studie med 815 deltagare som undersökte HbA1c efter grupprådgivning resulterade nivåerna 
att sjunka signifikant efter fyra år (Trento at alt., 2010). Enlig Socialstyrelsen har 
gruppbaserat utbildningsprogram, där ledaren har pedagogisk kompetens, resulterat i god 
effekt på HbA1c och Socialstyrelsen gav grupprådgivning en trea på en 
rekommendationsskala mellan 1–10, där ett var rekommenderat och tio inte var 
rekommenderat (Socialstyrelsen, 2017). Vilken typ av rådgivning som fungerar bäst är olika 
från individ till individ, vården bör utgå från personcentrerad vård (SFS, 2017). Det finns 
fördelar med både individuell- och grupprådgivning. Därför behöver inte alltid 
grupprådgivning vara den mest optimala strategin. En jämförelsestudie mellan individuell- 
och grupprådgivning visade att efter sex månader, upplevde båda grupperna bättre 
livskvalitet. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan grupperna (Vadstrup, Frølich, 
Perrild, Borg & Røder, 2011).  

Forskare i en kvalitativ studie bör ta ställning till förförståelsen kring det valda ämnet 
(Forsberg & Wengström, 2016). En av författarna av den föreliggande litteraturstudien hade 
som förförståelse att Self-determination Theory och motiverande samtal skulle ha en större 
betydelse i studiens resultat. Istället visade litteraturstudiens resultat att motiverande samtal 
inte hade effekt på lång sikt. Tydliga och informativa fakta om diabetes typ 2 fungerade 
bättre. Detta kan styrkas av Socialstyrelsens rekommendationer om att inte använda sig av 
motiverande samtal (Socialstyrelsen, 2017).  
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Slutsats  

Resultatet av den föreliggande litteraturstudien visade att sjuksköterskans erfarenhet av att 
motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar var att det saknas strategiska 
och strukturerade tillvägagångssätt i hälsorådgivningen till patienten med diabetes typ 2. Som 
en konsekvens tappar sjuksköterskan motivation till att hjälpa patienten att uppfylla mål i 
livsstilsförändringen. Resultatet visade att sjuksköterskan behövde utveckla och implementera 
strategiska och strukturerade tillvägagångssätt i hälsorådgivningen till patienten med diabetes 
typ 2. Patienten hade ett eget ansvar för sin egenvård och det förblir viktigt att sjuksköterskan 
och patienten har god kommunikation så missförstånd inte uppstår, vilket förekom. 

Klinisk nytta  

Litteraturstudien resultat visar att behov av strukturerade tillvägagångsätt i samband med att 
sjuksköterskan motiverar patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar. 
Sjuksköterskan kan bidra till förbättrad livsstil hos patienter med diabetes typ 2 vilket kan 
minska vårdtillfällen och eventuella komplikationer som också är fördelaktigt ur ett 
samhällsperspektiv. För att patienter med diabetes typ 2 ska genomföra livsstilsförändringar 
kan adekvat information om hälsorisker från sjuksköterska till patient, utifrån patientens 
tidigare kunskaper om diabetes typ 2 vara ett tillvägagångsätt.  

Förslag till fortsatt forskning 
Vilka metoder som är mest effektiva och vilka strategier som ger bäst resultat vid motivering 
till livsstilsförändring som är orsak till varför sjuksköterskan saknar strukturerade 
tillvägagångssätt i att motivera patienten med diabetes typ 2, behöver vidare forskning. 
Grupprådgivning visar sig vara en fungerande strategi men det krävs mer forskning för att få 
ökad kunskap om huruvida den är lika effektiv som individualiserad rådgivning.   
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Bilaga 1. Sökschema 
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träffar 

Lästa 
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abstrakt 
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fulltext 
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S1 (MH ”Diabetes 
Mellitus, Type 
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Style”)  
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(MH ”Life 
Style 
Changes”)  
OR  
(MH ”Life 
Style, 
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Attitudes of 
Health 
Personnel”) 

S8 

2017-08-28 

13.00 
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AND S2 

29 29 7 2 1 1 
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Mellitus, Type 
2”) 
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(MH ”Life 
Style”) 

S4 

2017-08-31 

10.00 

S1 AND S2 
AND S3 
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Care") 

28,900           

S6 

2017-08-31 
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Bilaga 2. Artikelmatris 

Författare   
 Artikelns titel  
 Tidskrift, Land  

Syfte  Metod  

  

Resultat   Värdering  

Jallinoja, P. Absetz, A. 
Kuronen, K. Nissinen, A 
Talja, M Uutela, A. & Patja, 
K. (2007)The dilemma of 
patient responsibility for 
lifestyle change: Perceptions 
among primary care 
physicians and nurses. 
Scandinavian Journal of 
Primary Health Care, 2007; 
25: 244-249.  
Doi: 
10.1080/02813430701691778   

Finland.  

  

Att undersöka läkarnas 
och sjuksköterskornas 
syn på patient- och 
yrkesroller i hanteringen 
av livsstilsrelaterade 
sjukdomar och deras 
riskfaktorer.  

  

Kvantitativ   

Enkätstudie   

Alla deltagare som deltog 
i ett tränings program 
förfrågades. Utdelningen 
av enkäterna byggde på 
listor som forskarna fått 
av cheferna på respektive 
sjukvårdscenter.    

59 läkare och 161 
sjuksköterskor  

Statistisk analys.    

  

  

Patientens måste själv 
acceptera sitt eget ansvar 
av att göra 
livsstilsförändring.   

Sjuksköterskans upplevde 
att patienternas ovilja att 
ändra sitt beteende var 
nästa alltid den största 
barriären.  

Reliabilitet: Enkätstudie 
med frågor som besvarar 
studiens syfte.   
Validitet: Resultatet 
finns presenterat i en 
tabell och text   
Bias: Stor antal deltagare 
totalt 220 stycken. 59% 
av utskicken besvarades 
ej. Enligt författarna av 
studien tros det vara för 
att de förfrågade inte 
hade tid eller att inte 
bryddes sig om 
sjukvårdsforskning.     
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Författare   
 Artikelns titel  
 Tidskrift, Land  

Syfte  Metod 

  

Resultat  Värdering  

Jansink, R., 
Braspenning, J., van 
der Weijden, T., 
Elwyn, G. & Grol, R. 
(2010). Primary care 
nurses struggle with 
lifestyle counseling 
in diabetes care: a 
qualitative analysis. 
BMC Family 
Practice. 11(41) s. 1-
7.  
doi:10.1186/1471-
2296-11-41  

Nederländerna.  

Studiens syfte var att 
undersöka vilka hinder 
sjuksköterskor möter i 
livsstilsrådgivning till 
patienter med typ 2-
diabetes.  

  

Kvalitativ   

 Semi-strukturerad 
studie  

 Randomiserad 
kontrollerad urval  

13 stycken 
sjuksköterskor.  

 Transkriberad text 
och analyserad i en 
mall.   

Sjuksköterskor understryker 
upprepade gånger brister i deras 
livsstils rådgivningsfärdigheter.   
   
Sjuksköterskorna tenderade att 
"hoppa" före patienterna i 
livsstilsrådgivningen. 

Sjuksköterskorna hade för höga 
eller falska förhoppningar om 
patienten. Detta resulterade i att 
sjuksköterskorna tryckte på för 
hårt för förändring, vilket 
resulterade i motstånd av 
patienten.   

Sjuksköterskorna tyckte att 
patienterna sökte efter ursäkter 
till att inte ge upp deras vanor.   
   

Tillförlitlighet: Få deltagare i studien 
kan vara en svaghet. En sjuksköterska 
hoppade av efter intervjuerna av okänd 
orsak. Intervjuerna ljudinspelades, vilket 
ökar tillförlitligheten av att forskarna gör 
egna tolkningar. Frågorna kombinerades 
av strukturerade och öppna frågor. I dem 
2 sista intervjuerna tillkom ingen ny 
information vilket stärker 
tillförlitligheten. Två författare 
transkriberade oberoende av varandra och 
klassade kommentarerna enligt en 
modell. Vid oense kopplades en tredje 
författare in för att ta ställning vilket visar 
på att analysen är tillförlitlig. 
Verifierbarhet: Intervjufrågorna visas i 
diagram. Sjuksköterskornas egenskaper 
visas i diagram. Citat från intervjuerna 
finns med.   
 Överförbarhet: Studien kan överföras 
till  
Giltighet: Datainsamlingsperiod framgår 
ej.  
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Författare   
 Artikelns titel  
 Tidskrift, Land  

Syfte  Metod  

  

Resultat  Värdering  

Jorsi, J., Linmans, J., 
Knottnerus, A., & Spigt, M. 
(2014). How motivated are 
patients with type 2 diabetes 
to change their lifestyle? A 
survey among patients and 
healthcare professionals. 
Primary care diabetes. 9(6) s. 
439-45. 
doi:10.1016/j.pcd.2015.02.001  

  

Nederländerna.  

Att bedöma nivån av 
motivation för att ändra 
livsstil och 
överenskommelse av den 
nivån mellan patienter 
och sjukvårdspersonal.   

Kvantitativ  

 Enkätundersökning av 
frågeformulär  

 Randomiserat urval  

150 patienter med 
diabetes typ 2 och 12 
diabetessjuksköterskor  

Statistisk analys.   

En stor del av patienterna 
hade bristfällig fysisk 
aktivitet (35% enligt 
patienterna och 47% 
enligt 
sjukvårdspersonalen) och 
var inte motiverade till att 
ändra sin livsstilsnivå 
(29% enligt patienterna, 
43% enligt 
sjukvårdspersonal).   
 Patienterna tenderade att 
överskatta deras fysiska 
aktivitet och motivering 
till att ändra sig jämfört 
med deras vårdpersonal.    
   
 Patienterna tenderade att 
vara mer positiva överlag.  

Reliabilitet: Studien innehöll bara 
12 stycken sjuksköterskor. Men 
150 patienter.    
Validitet: Tabeller/diagram har 
sammanställts från datainsamlingen 
och förklarats i text. Kan överföras 
till sjukvårdspersonal för att öka 
erfarenhet och patienter för att öka 
motivationen att ändra livsstil.  
 Bias: Författarna har gjort en 
rubrik ”begränsningar” som visar 
att författarna har reflekterat.  
Under rubriken står det att 
patienterna blev utvalda av deras 
egna sjuksköterskor vilket kan ge 
selektionsbias.   
 Men för att frågeformuläret fylldes 
i direkt efter rådgivningen kunde 
bias minimeras.  
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Författare   
 Artikelns titel  
 Tidskrift, Land  

Syfte  Metod  Resultat  Värdering  

Juul, L., Maindal, H., Frydenberg, M., 
Kristensen, J. & Sandbaek, A. (2012) 
Quality of type 2 diabetes management in 
general practice is associated with 
involvement of general practice nurses. 
primary care diabetes 6 (2012) 221–228. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.pcd.2012.04.001  

Danmark.  

Att bedöma om 
inblandning av 
allmänpraktiserande 
sjuksköterskor i typ 2 
diabetesvård i dansk 
allmänvård är associerade 
med förbättrad fasthållning 
till nationella riktlinjer för 
regelbunden typ 2 
diabetesövervakning och 
med lägre HbA1c- och 
kolesterolnivåer i typ 2 
diabetes populationen.   

Kvalitativ   

Observationsstudie   

12.960 patienter 
med diabetes typ 2 
Ålder 40-80 år  

 Statistisk analys.  
   
   

  

  

  

   

  

  
   

Studien visar statistisk 
skillnad i HbA1c mellan 
vårdenheter med god 
implementering av 
sjuksköterske-ledd 
diabetes typ 2 
rådgivning, 74.8%. 
Versus 68.3% i 
vårdenheter utan 
sjuksköterskor anställda.  

Jämfört med vårdenheter 
utan sjuksköterskor, var 
kvaliteten bättre i 
vårdenheter med god 
implementerat diabetes 
typ 2 rådgivning. HbA1c 
var lägre.  

  

Reliabilitet: Mätningarna 
finns redovisade i studien.  
Validitet: Tydliga diagram 
och statistik med löpande 
text som gör att studien går 
att genomföra fler gånger. På 
grund av studiens storlek kan 
studien överföras till 
sjuksköterskor och andra 
sjukvårdspersonal.  
 Bias:  Observationsperioden 
var 450 dagar.  
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Författare   
 Artikelns titel  
 Tidskrift, Land  

Syfte  Metod  Resultat  Värdering  

Juul, L., Maindal, H., Zoffman. 
V., Frydenberg. M & Sandbaek. 
A. (2014) Effectiveness of a 
Training Course for General 
Practice Nurses in Motivation 
Support in Type 2 Diabetes Care: 
A Cluster-Randomised Trial. 
PLoS ONE 9(5): e96683. 
doi:10.1371/journal.pone.0096683   

Danmark.  

Syftet med studien var 
att utvärdera effekten 
av en utbildning för 
allmänpraktiserande 
sjuksköterskor i 
motivationsstöd.  

Kvantitativ  

Randomiserad 
kontrollerad studie  

Kluster-randomiserad 
urval  

Totalt 3635 patienter 
med diabetes typ 2. 
Ålder 40-74 år. 

Statistisk analys.  

Ingen statistisk signifikant 
skillnad kunde hittas mellan 
interventionsgruppen och 
kontrollgruppen på HbA1c- 
eller kolesterolvärdena efter 
utbildningen. 

Ingen statistisk skillnad fanns 
på motivationen hos 
sjuksköterskornas patienter 
efter utbildningen.  

Sjuksköterskorna upplevde 
förbättring av deras autonomi 
och stödjande kompetenser. 
70 % av sjuksköterskorna 
upplevde förbättring av sina 
kommunikationsförmågor.   

  

Reliabilitet: Metodiska och analytiska 
steg har följts i resultatet. Studien 
genomfördes under vanliga 
förhållanden och inte under ideala 
förhållanden vilket ger studien en 
tillförlitlig verklighetsuppfattning. 
Validitet: Diagram och analyser 
redovisas tydligt, samt förklaras i text 
tydligt.  Sjuksköterskorna tyckte att 
deras kommunikations- och förmågor 
autonomiförmågor hade förbättrats. 
Det skulle varit intressant att få 
patientens upplevde sjuksköterskan 
efter kursen.   
Bias: Var studien genomförandes står 
inte tydligt beskrivet. Det var 16-18 
månader efter första 
kärninterventionen sammanställdes 
frågeformulären.  
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Författare   
 Artikelns titel  
 Tidskrift, Land  

Syfte  Metod  

  

Resultat  Värdering  

Malpass, A., Andrews, R. 
&Turner, K. (2008) Patients 
with Type 2 Diabetes 
experiences of making 
multiple lifestyle changes: A 
qualitative study. Patient 
Education and Counseling 74 
(2009) 258–263 
doi:10.1016/j.pec.2008.08.018   

Storbritannien.  

Att undersöka 
patienter som 
nyligen 
diagnostiserats 
med typ 2 diabetes 
mellitus (T2DM) 
erfarenheter av att 
göra enstaka eller 
flera förändringar.   

  

Kvalitativ  

Studie med djup-
intervjuer.   

Randomiserad urval.  

30 deltagare  

Data analyserades 
tematiskt.    
   

Som huvudfynd hade deltagarna (patienter 
med diabetes typ 2) gjort förändring i både 
fysisk aktivitet och kost.   

Deltagarna rapporterade att med hjälp av 
fysisk aktivitet på olika strategiska sätt 
stötta kostförändringar och att kontrollera 
blodsockernivån.   

Fysisk aktivitet hade använts för att 
kompensera upp dålig kost.   

Sjukvårdspersonal motiverade patienterna 
till att först börja träna för att sedan bli 
mer motiverade i att ändra kosten.   

För några deltagare var multipla 
livsstilsförändringar kontraproduktivt och 
gav mer stress än nytta.  

Tillförlitlighet: Passande design för 
studiens syfte. Analysprocessen är tydligt 
beskriven. Bra antal deltagare och bra 
antal intervjuer för studien. Det framgick 
ej om studien uppnådde mättnad på fakta, 
vilket kan försämra studiens 
tillförlitlighet.   
Verifierbarhet: Ämnena kring 
intervjuerna är med i metoddelen vilket 
stärker verifierbarheten.   
 Överförbarhet: Studien kan överföras 
till sjukvårdspersonal som hanterar frågor 
med livsstilsförändring för patienter med 
diabetes typ 2.  
 Giltighet: Datainsamling skedde mellan 
juli 2006-januari 2007. Kan vara en 
svaghet för studien att datainsamlingen 
började före 2007 men eftersom studien 
fortsatte efter 2007 och godkändes togs 
studien ändå med.  
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Författare   
 Artikelns titel  
 Tidskrift, Land  

Syfte  Metod  

  

Resultat  Värdering  

Mulder, B., van Belzen, M., Lokhorst, 
A.M., & van Woerkum, C. (2014). Quality 
assesment of practice nurse communication 
with type 2 diabetes patients. Patient 
Education and Counseling. 98(2) s156-
161. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2014.11.006  

Nederländerna.  

Syftet med studien var att 
bedöma 
beteendeförändringsrådgivning 
hos sjuksköterskor med 
diabetes typ 2 patienter för att 
identifiera specifika 
möjligheter till förbättrad 
nuvarande vård.  

Kvalitativ  

Observationsstudie  

 Bekvämlighets urval  

7 stycken 
sjuksköterskor som 
intervjuade totalt 66 
patienter   

Ljudinspelning som 
transkriberades till 
text   

Innehållsanalys.  

  

Sjuksköterskorna 
diskuterade diet och 
fysisk aktivitet men 
ej specifikt för 
patienten.   

Sjuksköterskan 
diskuterade sällan 
hur specifika mål 
skulle sättas upp.  

Sjuksköterskan   
diskuterades ofta 
om patientens 
barriärer men ej hur 
patienten skulle 
komma över 
barriärerna.   

  

Tillförlitlighet: Varför just de 7 
sjuksköterskorna valdes ut 
framkommer ej.  Varför just de 66 
patienterna valdes ut framkommer 
ej. Tiden är för hur lång 
intervjuerna var finns. 64 inspelade 
intervjuer ger styrka till studien.  
Alla intervjuer transkriberades till 
text och analyserades. 
Verifierbarhet: Citat från 
intervjuerna finns med i resultatet.   
 Överförbarhet: Det var 66 
patienter som deltog men bara 7 
sjuksköterskors som intervjuade. 
Detta begränsar generalisering.   
Giltighet: Mer forskning bör 
göras. För tillämpning för varje A.   
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Författare   
 Artikelns titel  
 Tidskrift, Land  

Syfte  Metod, design, urval, analys  

  

Resultat  Värdering  

Oftedal, B., Karlsen, B., & 
Bru, E. (2010). Percieved 
support from healthcare 
practitioners among adults 
with type 2 diabetes. Journal 
of advanced nursing. 66(7) s. 
1500-1509.  
doi: 10.1111/j.1365-
2648.2010.05329.x  

 

Norge  

Hur vuxna med typ 
2-diabetes uppfattar 
olika attribut av stöd 
från vårdgivare och 
hur olika attribut av 
stöd kan påverka 
människornas 
motivation att 
självhantera sin 
sjukdom.  

  

Kvalitativ  

Beskrivande / explorativ 
kvalitativ design  

Semi-strukturerade intervjuer 
med fokusgrupper  

Från tre olika källor genom 
bekvämlighets urval och 
genom stickprovsurval  

Totalt 19 deltagare. Vuxna 
som hade diabetes typ 2 

Intervjuerna transkriberades 
till text, sedan gjordes 
innehållsanalys av texten.   

Få perspektiv av vuxna med typ 2-
diabetes om vad de anser vara 
nödvändiga egenskaper för stöd från 
sjukvårdspersonal för att motivera dem 
att utföra självhantering.   

Människor med typ 2-diabetes behöver 
praktiskt stöd i samband med 
vardagliga utmaningar att leva med 
sjukdomen.   

Patienter med typ 2-diabetes behöver 
fortlöpande gruppbaserat stöd för att 
upprätthålla motivation att självhantera 
sin sjukdom.  

Tillförlitlighet: 19 deltagare 
rekryterades från tre olika 
källor. Från Coping- och 
inlärningscentret vid ett 
universitetssjukhus, En lokal 
diabetes förening, genom 
deltagarnas läkare.    

Verifierbarhet: Citat finns 
med resultatet.   
   
 Överförbarhet: Författarna till 
studien säger att kvantitativa 
studier om ämnet behövs för att 
kunna generalisera.   

Giltighet: En semi-strukturerad 
intervjuguide användes.  
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Författare   
 Artikelns titel  
 Tidskrift, Land  

Syfte  Metod, design, urval, analys  Resultat  Värdering  

Svenningsson, I., Hallberg, L. 
& Gedda, B. (2011). Health 
care professionals meeting 
with individuals with Type 2 
diabetes and obesity: 
Balancing coaching and 
caution. International Journal 
of Qualitative Studies on 
Health and Well-being.6(2), 
s1-9.  
doi:10.3402/qhw.v6i2.7129�   

 

Sverige.   

Syftet med studien 
var att generera en 
teori som var 
grundad i empiriska 
data för att skapa 
förståelse för vad 
som är 
huvudproblemet när 
hälso- och 
sjukvårdspersonalen 
möter individen med 
diabetes typ 2 och 
fetma i vårdmötet.   

Kvalitativ  

 Intervjustudie  

 Bekvämlighets urval.  

Totalt 20 deltagare varav 13 
sjuksköterskor, 4 läkare, 2 
dietister, 1 fysioterapeut   

Grounded Theory metod. 
Intervjuer genomfördes enskilt 
och i grupp med vårdpersonal i 
diabetesteam. 7 stycken 
gruppintervjuer och 3 
individuella.   

  

  

  

Den största oron för 
sjukvårdspersonalen är ambitionen att 
tillföra professionell vård; Att ge 
personlig vård och hitta rätt strategi för 
varje enskild patient med diabetes och 
fetma. Detta uppnås med hjälp av att 
balansera coaching och försiktighet.   
   
 Sjukvårdspersonal kunde uppleva 
misslyckande och maktlöshet när 
patienten inte lyckades tappa vikt trots 
sjukvårds-personalens ansträngningar. 
Vårdpersonal skyller sig själva att inte 
kunna kommunicera kunskap till 
patienten.   

Sjukvårdspersonalen ansåg att det var 
enklare att säga åt män att de behövde 
gå ner i vikt än kvinnor för att inte såra 
eller beskylla henne.   

Sjukvårdspersonal ”experimenterade 
sig fram” i samtalen på grund av brist i 
generella strategier att följa.   

Tillförlitlighet: Forskarna 
har valt ut ett varierande 
urval som kan bidra med 
olika perspektiv. Resultatet 
delas upp i olika 
underrubriker. Författarna 
fortsatte datainsamlingen 
tills det mättades och inget 
nytt tillfördes.  
Verifierbarhet: Citat från 
intervjuerna fanns med i 
studien.  
Överförbarhet: Teorin i 
studien kan förbättra 
förståelsen av brist på 
fungerande strategier.  
Giltighet: Datainsamling 
skedde mellan 2009–2010.  
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Författare   
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 Tidskrift, Land  

Syfte  Metod, design, urval, 
analys  

  

Resultat  Värdering  

Whitehead. L., Crowe, M,. 
Carter, J., Maskill, V., 
Carlyle, D., Bugge, C & 
Frampton, C. (2016) A 
nurse-led interdisciplinary 
approach to promote self- 
management of type 2 
diabetes: a process 
evaluation of post- 
intervention experiences. 
Journal of Evaluation in 
Clinical Practice 23 
(2017) 264–271. 
doi:10.1111/jep.12594   

 

Nya Zeeland.  

  

  

Syftet med studien var att 
undersöka och få insikt i 
människors upplevelser av 
en kurs i självhantering av 
diabetes typ 2 upp till sex 
månader efter kursen.   

  

Kvalitativ  

Strukturerade intervjuer  

Randomiserat urval  

73 deltagare som har haft 
diabetes typ 2 mer än ett 
år.  

Intervjuerna 
transkriberades till text 
och analyserats i teman.  

  

   

  

Kursen skapade en 
djupare förståelse av sitt 
personliga ansvar av att 
hantera diabetes typ 2.  

Kursen skapade en 
förändring i patienternas 
självhantering av diabetes 
typ 2.   

Skapade djupare kunskap 
om patienter med diabetes 
typ 2 för sjuksköterskor.  

  

Tillförlitlighet: 
Randomiserat urval 
användes. Många 
deltagare. Totalt 73 
deltagare i två olika 
grupper var med.  
Verifierbarhet: Citat från 
intervjuerna finns 
utskrivna.  
Överförbarhet: 27 
stycken deltagare deltog i 
utvärderingen 3-6 
månader efter kursen.  
Giltighet: Semi-
strukturerade intervjuer 
användes.  
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Författare   
 Artikelns titel  
 Tidskrift, Land  

Syfte  Metod, design, urval, 
analys  

Resultat  Värdering   

Wu, S-F, V. Tung, H-H Liang, 
S-Y. Lee, M-C & Yu, N-C. 
(2014). Differences in the 
perceptions of self-care, health 
education barriers and 
educational needs between 
diabetes patients and nurses. 
Contemporary Nurse, 46:2, 187-
196,  
Doi:10.5172/conu.2014.46.2.187  

Taiwan.  

Studien undersökte 
den olikartade 
uppfattningen av 
diabetespatienter 
och deras 
sjuksköterskor 
angående 
slutförande av själv-
vårds aktiviteter, 
hinder för 
deltagande i 
diabetesutbildning 
och 
diabetespatienter 
utbildningsbehov.  

  

Kvantitativ  

Tvärsnittsundersökning  

 Bekvämlighetsurval.  

Totalt 312 patienter med 
diabetes typ 2 som var18 
år eller äldre.  

202 sjuksköterskor  

Statistisk analys.   

Skillnaden mellan patienten 
och sjuksköterskans betyg 
av egenvård/självhantering, 
svårigheter i 
hälsoutbildning och 
hälsoutbildningsbehov 
visade statistisk skillnad (t= 
-5.05, p < 0.000).   
 Patienternas totala poäng 
var högre än 
sjuksköterskornas vilket 
demonstrerade att 
patienterna ansåg sig bättre 
att prestera självhantering, 
jämfört med 
sjuksköterskorna.   
 Sjuksköterskorna ansåg att 
hälsovårdsutbildning var 
mer problematiskt jämfört 
med patienterna.  
 Sjuksköterskorna ansåg ett 
större behov av 
hälsoutbildning än 
patienterna.  

Reliabilitet: Insamlingen 
av data gjordes på 
frågeformulär som medför 
minskad risk för egna 
tolkningar av författarna. 
52,9 % av deltagarna var 
kvinnor vilket stärker 
representationen av 
deltagarna. En svaghet är 
att 91.1% av 
sjuksköterskorna var 
kvinnor, vilket 
överrepresenterar.  
Validitet: Datainsamling 
samt analys är tydligt 
redovisad och visas i 
diagram som var enkla att 
återskapa.  
Bias: Eftersom ett icke-
sannolikhetsurval 
användes blir den inte 
randomiserad, vilket kan 
göra att studien kan få bias 
i överförbarheten till 
populationen.  


