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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Typ 2-diabetes är en folksjukdom som är utspridd över hela världen och förutses bli 

allt mer förkommande. Sjukdomen och dess komplikationer innebär en livsstilsförändring för de 

som drabbas men även en stor kostnad för samhället. Egenvård är en stor del i behandlingen av 

typ 2-diabetes och sjukvården har en viktig roll i att genom patientutbildning, råd och stöd 

motivera patienter till att genomföra egenvården.                                                                       

Syfte: Syftet var att beskriva typ 2-diabetespatienters upplevelser av egenvård.                         

Metod: Litteraturstudie som baserades på 12 artiklar med kvalitativ metod. Artikelsökning 

gjordes i databaserna PubMed, CINAHL, SveMed+ och PsycINFO.                                                   

Resultat: Resultatet visade att god kontakt med kunnig vårdpersonal och tillgång till 

patientutbildningar som bidrar till kunskap hos patienterna främjar egenvården vid typ 2-diabetes. 

Även stöd och motivation från familj och andra personer i sin närhet ökar patienternas motivation 

till att utföra egenvård. Faktorer som hindrar eller gör det svårare för patienter att utföra egenvård 

är bland annat brist på stöd från vårdpersonal, familj och vänner. Egenvårdsbrist är också en 

konsekvens av vilken kultur patienten tillhör samt vilken socioekonomisk status patienten har.                                                                             

Slutsats: Grundläggande för god egenvård är en individanpassad vård där både vårdpersonalens 

och patientens kunskap om typ 2-diabetes och dess behandling ska vara hög.  

Nyckelord: Typ 2-diabetes, egenvård, empowerment, upplevelser, omvårdnad 

 

 

 

 

 

 



	 	

ABSTRACT  

Background: Type 2 diabetes is a widespread disease and is expected to become increasingly 

prevalent. The disease and its complications mean a lifestyle change for the people that are 

afflicted but it also implies to a great cost on society. Self care is a major part in diabetes 

treatment and healthcare plays an important role in motivating patients to carry out self-care 

through patient education, counseling and support.                                                                      

Aim: The aim of this study was to describe the experiences of self-care by type 2 diabetes 

patients.                                                                                                                                  

Method: Literature study based on 12 articles with qualitative method. Article search was made 

in the databases PubMed, CINAHL, SveMed + and PsycINFO.                                              

Results: The result showed that good contact with skilled healthcare professionals and access to 

patient education that contributes to knowledge promotes self-care in type 2 diabetes. Also 

support and motivation from family and other people in their vicinity increases the patient's 

motivation to perform self-care. Factors that prevent or make it more difficult for patients to 

perform self-care are lack of support from healthcare professionals, family and friends. Self-

deficiency is also a consequence of the culture and the socio-economic status of the patient.                                                                         

Conclusion: The foundation for good self-care is individualized care where both the healthcare 

professional's and the patient's knowledge about type 2 diabetes and its treatments is high. 

Keywords: Type 2 diabetes mellitus, self care, empowerment, experiences, nursing 
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BAKGRUND 
 

Diabetes mellitus typ 2 

Diabetes är en kronisk systemsjukdom. Diagnos ställs genom prover som visar på förhöjt 

plasmaglukos i blodet. Typ 2-diabetes orsakas av både insulinresistens och rubbad 

insulinsekretion, vilket innebär att personen som drabbats har en nedsatt känslighet för insulin 

samtidigt som produktionen av insulin är otillräcklig och med tiden blir allt mer nedsatt. Det 

finns ett antal olika riskfaktorer för typ 2-diabetes och bland dessa spelar ärftlighet en stor roll. 

Även övervikt, fysisk inaktivitet, stigande ålder, tobak, ohälsosam diet, stress och vissa 

läkemedel ökar risken att drabbas av typ 2-diabetes (Quittenbaum, 2013). Tidiga symtom på typ 

2-diabetes är: frekventa blåstömningar, muntorrhet, trötthet, yrsel, nedsatt ork och depression. 

Det har dessutom visat sig att hela 50 procent av patienterna påvisar sena komplikationer redan 

vid tiden de får sin diagnos. Dessa sena komplikationer kan vara exempelvis: hjärtkärlsjukdom, 

synförändringar (retinopati), njurskador, nervskador, infektioner och svårläkta fotsår (Dammen 

Mosand & Stubberud, 2011). 

 

Prevalens  

Enligt Svenska diabetesförbundet (2016) har cirka 450 000 personer i Sverige diabetes och av 

dessa ska cirka 382 500-405 000 (85-90 procent) ha typ 2-diabetes. Idag är typ 2-diabetes 

vanligast förekommande i Europa och Amerika men är en sjukdom som är utspridd över hela 

världen och förutses bli allt mer förkommande. Framförallt i utvecklingsländer så som i 

exempelvis Sydostasien beräknas stora ökningar ske. År 2025 förväntas cirka 500 000 personer i 

Sverige vara drabbade av typ 2-diabetes (Quittenbaum, 2013). I världen förväntas en ökning av 

personer med diabetes från 415 miljoner till 642 miljoner mellan år 2015-2040 (International 

Diabetes Federation [IDF], 2015). På grund av den stora förekomsten och spridningen av typ 2-

diabetes innebär sjukdomen och dess komplikationer även en stor kostnad för samhället (Hirsch 

& Morello, 2017; Hu et al., 2015; Lesniowska, Schubert, Wojna, Skrekowska-Baram & Fedyna, 

2013). Hirsch och Morello (2017) anser dock att vissa faktorer skulle kunna reducera 

samhällskostnaderna för typ 2-diabetes. Det finns ett behov av nya terapeutiska medel, även i 
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kombination med varandra som skulle kunna leda till förbättrad glukoskontroll och färre 

diabetesrelaterade komplikationer. Många patienter behöver även få tillgång till en vård som de 

har råd med, ytterligare patientutbildning samt mer tid att förstå vikten av följsamhet i 

medicinering och kontroller (Hirsch & Morello, 2017). 

 

Patientutbildning 

Redan före insulinets upptäckt på 1920-talet införde Elliot Joslin i USA utbildning för patienter 

med diabetes på sin klinik. Han anställde sjuksköterskor som fick utbilda diabetespatienterna i 

hur de med hjälp av kolhydratreducerad kost och regelbunden fysisk aktivitet skulle behandla sin 

diabetes (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2009). Precis som då innebär 

dagens patientutbildning att en läkare, diabetessjuksköterska eller numera även dietist utbildar 

patienten i diabetessjukdomen och hur den bör behandlas. Den undervisning och handledning 

patienten erhåller i början av sin diagnos har stor betydelse för patientens framtida situation och 

sjukdomsbild (Dammen Mosand & Stubberud, 2011). Patientutbildning vid diabetes har bevisats 

spela en positiv roll i kliniska resultat, samt att antalet diabetesrelaterade återbesök inom 

primärvården minskar (Wong et al., 2014). Även antalet inläggningar på grund av komplikationer 

minskar märkvärt om patienten deltar i utbildning (Robbins, Thatcher, Webb & Valdmanis, 

2008). Det finns rekommendationer från Socialstyrelsen (2017) att erbjuda patientutbildning till 

typ 2-diabetespatienter. Trots detta har Socialstyrelsen när de jämfört hur ofta gruppbaserade 

utbildningar i egenvård vid diabetes erbjuds kunnat se att det inte finns någon ökning mellan år 

2011 och 2015. Det har visats att flera diabetesmottagningar för vuxna på sjukhus och inom 

primärvården inte erbjuder gruppbaserad utbildning (Socialstyrelsen, 2017). Patientutbildningar 

är enligt Socialstyrelsen (2017) en förutsättning för en välfungerande egenvård. SBU (2009) listar 

några av de patientutbildningar som finns att tillgå i Sverige: individuell utbildning, gruppbaserad 

utbildning, kognitiv beteendeterapi (KBT), och motivationshöjande samtal/motivational 

interviewing (MI). 
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Egenvård 

En central roll för diabetesvården står patienten själv för genom egenvård, som i praktiken utgör 

den mest centrala delen av behandlingen av typ 2-diabetes. Egenvård innebär att patienten har 

aktiviteter som denne måste utföra dagligen för att kunna kontrollera sin sjukdom och samtidigt 

må bra, samt att förhindra eller senarelägga sjukdomens förlopp och dess medföljande 

komplikationer (SBU, 2009). För att uppnå en god vård krävs både arbete från patientens och 

sjukvårdens håll. Det som behöver uppnås för att förhindra diabetessymtom samt akuta och sena 

komplikationer är: en välreglerad glukosnivå, bra blodtryck och blodlipider, rökfrihet, 

viktkontroll, förebyggande av fotkomplikationer, kontroll och behandling av eventuell äggvita i 

urinen, regelbunden ögonkontroll samt regelbunden kontakt med diabetesvården med möjlighet 

till rådgivning (Quittenbaum, 2013). Diabetespatienten kan genom egenvård bidra till dessa 

behandlingsmål, bland annat genom att kontinuerligt kontrollera blodglukos, äta en balanserad 

kost, lära sig hantera och balansera eventuella läkemedel, samt att få en balanserad fysisk 

aktivitet (SBU, 2009). 

Egenvård ställer höga krav på patienten eftersom det är en så stor del av behandlingen vid typ 2-

diabetes. Att informera och berätta för patienten vad en diabetesdiagnos innebär och hur denna 

ska hantera sin egenvård räcker inte, utan patienten måste också vara motiverad, ta informationen 

till sig och förstå vad denna information innebär för henne eller honom som individ (Tingström, 

2014). Egenvård är en komplex erfarenhet som ofta förändras med tiden som sjukdomen 

progredierar och nya livsstilsförändringar krävs. Exempelvis kan en person med typ 2-diabetes 

som efter år av att endast ta orala mediciner behöva ändra medicineringen till att ta 

insulininjektioner för att optimera metabolisk kontroll (Schulman-Green et al., 2012). En 

förändring i medicinering innebär inte bara att personen behöver återfokusera på 

sjukdomsbehovet för att lära sig lämpliga färdigheter, utan kan också innebära att personen 

behöver reflektera över emotionella svar på en svår färdighet och progression i sjukdomen 

(Schulman-Green et al., 2012). 

Diabetessjuksköterskan har en betydande roll i typ 2-diabetespatientens egenvård. Att stödja och 

handleda patienten till att klara av egenvården med alla de hinder och problem som kan uppstå på 

vägen är en av uppgifterna. För att kunna göra det på bästa sätt har diabetessjuksköterskan en 
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viktig uppgift i att hålla sig uppdaterad om patientens föreställningar om sin sjukdom samt att 

kunna bedöma den enskilde individens förmåga till egenvård (Sörman, 2006). Även närstående 

kan ses som en resurs i egenvården och bör om önskemål finns bjudas in vid patientens besök hos 

diabetessjuksköterskan (Sörman, 2006).  

I en studie av Wu och medarbetare (2014) fanns stora skillnader mellan hur sjuksköterskor och 

typ 2-diabetes-patienter upplevde egenvård, svårigheter i patientutbildning och behovet av 

patientutbildning. Patienterna upplevde att de utförde egenvården bättre än vad sjuksköterskorna 

ansåg att patienterna gjorde. Sjuksköterskorna ansåg att patienternas brist på motivation att delta i 

patientundervisning var den svåraste utmaningen att bemöta som vårdpersonal. För att förbättra 

patienternas motivation till att delta i egenvården av sin diabetes måste begreppet 

”empowerment” inkluderas i utformandet av patientutbildningar (Wu et al., 2014). I en finsk 

studie från 2009 undersöktes hur läkare och sjuksköterskor upplevde patienternas ansvar vid den 

livsstilsförändring som krävs vid en typ 2-diabetesdiagnos och även där visade det sig att 

majoriteten av studiedeltagarna ansåg att patienternas ovilja till förändring skapade ett stort 

hinder i behandlingen. Majoriteten av studiedeltagarna ansåg att även om patienterna är ansvariga 

för sin egen livsstilsförändring så var patienternas eget intresse av en förändring inte tillräckligt 

(Jallinoja et al., 2007).  

Upplevd brist på patienters följsamhet vid egenvård uppfattas av vårdpersonal som en barriär i 

diabetesvården (Jallinoja et al., 2009; Wu et al., 2014). Hälso- och sjukvården kan med hänsyn 

till patientens självbestämmande och integritet inte tvinga någon att genomgå behandling 

inklusive patientutbildning och egenvård, men vårdpersonal har ett ansvar för att patienter får 

tillräcklig, lämplig och korrekt individuell information om sin diagnos och vård (Socialstyrelsen, 

2017). Informationen ska även vara kulturellt anpassad, samt främja värderingar, sedvänjor och 

trosuppfattningar (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). De psykosociala elementen depression, 

motivation, brist på självkontroll och medvetenhet om komplikationer är vanligt förekommande 

hos diabetespatienter. Genom att även öka tillgången på miljömässiga och sociala resurser utöver 

personliga och interpersonella resurser kan man räkna med att få se en förbättring av 

diabetesvården (Braginsky, Inouye, Wang & Arakaki, 2011).  
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Omvårdnadsteoretisk referensram och begreppet empowerment 

Dorothea Orem menar att målet med omvårdnad är att i största möjliga mån hjälpa patienten till 

självständighet i hälsorelaterade aktiviteter. 1992 analyserades Orems egenvårdsteori av 

Kirkevold (2000) och översattes till norska. Orem har delat in sin egenvårdsmodell i tre olika 

kategorier: egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Teorin om egenvård är sin tur 

indelad i tre olika faser som tillsammans bildar en målinriktad behandlingsprocess. Fas ett 

handlar om vilka handlingar som behöver utföras för att reglera kroppens struktur och funktion 

för att nå hälsa och välbefinnande. Fas två handlar om hur planeringen av utförandet ska ske och 

fas tre fokuserar på det faktiska utförandet. Teorin om egenvårdsbrist baseras på de två begreppen 

egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning. Egenvårdskapacitetet handlar om den inlärda 

förmågan att tillgodose behoven av vård och kan variera efter ålder, hälsotillstånd, kunskaper, 

livserfarenhet, kultur och resurser. Egenvårdsbegränsningar handlar om begränsade kunskaper, 

begränsad förmåga att bedöma och ta beslut, samt begränsningar att utföra resultatgivande 

handlingar. Teorin om omvårdnadssystem baseras på begreppen omvårdnadskapacitet, 

hjälpmetoder och olika omvårdnadssystem och handlar om generella kännetecken på 

hjälpsituationer/omvårdnadssituationer (Kirkevold, 2000). 

Under 1990-talet infördes begreppet och förhållningssättet empowerment i diabetesvården. Inom 

sjukvården i Sverige ses empowerment främst som ett förhållningssätt hos sjukvårdspersonal i 

mötet med patienten (SBU, 2009). Empowerment uppstår när vårdpersonalens mål är att öka 

patienternas förmåga att tänka kritiskt och göra självständiga, välgrundade beslut men 

empowerment uppnås också när patienter faktiskt gör självständiga och välinformerade beslut om 

sin egenvård (Andersson & Funnell, 2010). I omvårdnadssammanhang bör empowerment alltid 

finnas med som förhållningsätt (Insulander & Björvell, 2013). Patienter med typ 2-diabetes har 

möjlighet att med information och utbildning få handlingskraft till att klara av att leva med sin 

diabetes (Tol et al., 2013). Tilltro till den egna förmågan att som diabetespatient klara av att göra 

de livsstilsförändringar som krävs är del av vad empowerment innebär (Fossum, 2013). Enligt 

Fossum (2013) är tilltro till den egna förmågan en viktig förutsättning för att förändra specifika 

levnadsvanor så som tobaksanvändning, vikt, alkoholkonsumtion och motionsvanor.  
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Problemformulering 

Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom som innebär en livsstilsförändring för patienten. Det är av 

betydelse att belysa området kring egenvård vid typ 2-diabetes eftersom det är en stor del av 

behandlingen. Det krävs en livsstilsförändring för patienten som inte alltid är så lätt att uppnå. 

Patientens upplevelse av egenvård kan ha betydelse för empowerment, välmående och förekomst 

av komplikationer. Upplevelsen av egenvård spelar även en roll i den livsstilsförändring som 

krävs av patienten. Förutom patienten själv har även diabetessjuksköterskan en viktig roll i 

patientens egenvård, dels i patientutbildningen men även som ett fortsatt stöd när hinder och 

problem uppstår i egenvården. Att främja empowerment är en viktig del i arbetet. Om patienterna 

inte känner att de har makten till att förändra sin livsstil samt hantera eventuella läkemedel och 

kontroller kommer de inte kunna göra självständiga och välgrundade beslut om sin egenvård.  

Syfte 
Syftet var att beskriva typ 2-diabetespatienters upplevelser av egenvård. 
 

Frågeställningar 
Vilka faktorer kan patienterna uppleva som ett hinder i egenvården? 

Vilka faktorer upplever patienterna som positiva och främjande för ”empowerment” i 

egenvården? 

 

METOD 
Design 
Vald studiedesign för detta examensarbete var en litteraturstudie av kvalitativa studier enligt vad 

som beskrivs av Friberg (2012). Litteraturstudie valdes som metod för att en analys och 

sammanställning av forskningsläget inom ett specifikt område kan påverka det praktiska 

vårdarbetet (Segesten, 2012). 

 

Sökstrategi 

Sökningar gjordes i databaserna PubMed, CINAHL, SveMed+ och PsycINFO. Olika 

kombinationer av MeSH-termerna ”diabetes mellitus type 2”, ”self care” och ”perceptions” 
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användes. Även sökorden ”self-management”, och ”experiences” användes. Anledningen till att 

sökordet ”experiences” användes i PsycInfo och sökordet ”self-management” i SveMed+ var i ett 

försök att undvika att samma artiklar återkom i sökträffarna. Sökfilter har använts i de olika 

databaserna för att begränsa sökresultaten. I PubMed har sökfilter ”free full text” och ”10 years” 

använts, i CINAHL: ”linked full text”, ”abstract available”, 2007-2017 och ”peer-reviewed” och i 

SveMed+; ”peer reviewed” tidsskrifter och läs ”online”. I PsycInfo användes sökfilter: ”linked 

full text” och ”peer-reviewed”. Se tabell 1. 
 

I Svemed gick det inte att få fri tillgång till hela artiklar, utan endast ”abstract” kunde läsas. 

Därför söktes och lästes dessa artiklar i PubMed istället där fri tillgång till hela artiklarna fanns. 

 

Först lästes titlarna igenom för att finna de artiklar som potentiellt hade relevans för syftet. Av de 

artiklar som valdes ut lästes sedan ”abstract” (94) för att ytterligare kunna avgöra relevans för 

syfte/frågeställningar. Slutligen lästes 35 hela artiklar och 23 av dessa valdes bort på grund av att 

de antingen hade kvantitativ ansats, inte var relevanta för syfte/frågeställningar eller saknade 

etisk granskning. Återstod gjorde 12 artiklar. Ytterligare 1 artikel av relevans för litteraturstudien 

hittades i annan befintlig referenslista. Slutgiltigt antal artiklar som valdes ut för granskning var 

13. 

 

 

Tabell 1. Databaser och sökord som använts för litteratursökning. 

Databas 
Datum 

Sökord Filter Utfall Lästa 
abstract 

Lästa hela 
artiklar 

Utvalda 
för 
granskning 

PubMed 
2017-10-
18 

Diabetes 
mellitus 
type 2 AND 
self care 

Free full 
text 
10 years 

1877 0 0 0 

PubMed 
2017-10-
18 

Diabetes 
mellitus 
type 2 AND 
self care 
AND 
perceptions 

Free full 
text 
10 years 

163 44 10 5 

CINAHL 
2017-10-

Diabetes 
mellitus 

Linked full 
text 

632 0 0 0 
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18 type 2 AND 
self care 

Abstract 
available 
Peer 
reviewed 
2007-2017 

CINAHL 
2017-10-
18 

Diabetes 
mellitus 
type 2 AND 
self care 
AND 
perceptions 

Linked full 
text 
Abstract 
available 
Peer 
reviewed 
2007-2017 

55 19 7 1 

SveMed+ 
2017-10-
18 

Diabetes 
mellitus 
type 2  

Peer 
reviewed 
tidsskrifter 
Läs online 

354 0 0 0 

SveMed+ 
2017-10-
18 

Diabetes 
mellitus 
type 2 AND 
self care 

Peer 
reviewed 
tidsskrifter 
Läs online 

35 5 2* 2* 

SveMed+ 
2017-10-
18 

Diabetes 
mellitus 
type 2 AND 
self-
management 

Peer 
reviewed 
tidsskrifter 
Läs online 

25 9 4* 0 

PsycInfo 
2017-10-
19 

Diabetes 
mellitus 
type 2 AND 
self care 

Linked full 
text 
Peer 
reviewed 

500 0 0 0 

PsycInfo 
2017-10-
19 

Diabetes 
mellitus 
type 2 AND 
self care 
AND 
experiences 

Linked full 
text 
Peer 
reviewed 

82 17 12 4 

Totalt   3723 94 35 12 
	
* Ingen åtkomst till hela artiklar i Svemed+ därför söktes och lästes istället dessa artiklar i sin 
helhet i PubMed. 
 
 
 
Inklusions- och exklusionskriterier 

För att inkludera artiklarna skulle studierna ha kvalitativ ansats. Artiklarna skulle vara etiskt 

granskade publicerade originalartiklar, utgivna mellan 2007-2017. Studiedeltagarna skulle vara 
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minst 18 år och ha typ 2-diabetes. Artiklarna skulle finnas utgivna på engelska eller svenska. 

Artiklar som inte passade syfte/frågeställningar och där studiedeltagarna hade nedsatt kognitiv 

förmåga och som vid granskning med vald granskningsmall ansågs ha låg kvalitet exkluderades. 

 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

För att avgöra valda studiers kvalitet användes SBUs mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (SBU, 2014). Se bilaga 1. Granskningsmallen 

innefattade granskning av studiernas syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. För att 

studien skulle uppnå medelhög kvalitet krävdes att studien skulle ha ett tydligt syfte, ett relevant 

urval och ett tydligt beskrivet urvalsförfarande. Även datainsamling, metod, och analys skulle 

vara tydligt beskrivna och relevanta för studien. Artiklarna skulle ha ett tydligt, logiskt och 

begripligt resultat som svarade på studiens syfte. För att uppnå hög kvalitet skulle data i 

artiklarna ha högre pålitlighet och giltighet och analysproblem skulle diskuteras. Studier som inte 

uppnådde kriterierna för medelhög eller hög kvalitet ansågs istället ha låg kvalitet och 

exkluderades ur studien. En studie ansågs vara av låg kvalitet. Se tabell 2. En artikelmatris där 

kvalitetsbedömningen redovisats har gjorts över alla granskade artiklar som inkluderats. Se bilaga 

2. Detta gjordes för att underlätta fortsatt arbete samt för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna få 

en överblick över inkluderade studier och hur de har bedömts (SBU, 2014). De artiklar som ingår 

i litteraturöversikten utgörs endast av kvalitativa studier där metoden varit fokusgrupper eller 

intervjuer. Studiedeltagarna var vuxna personer med typ 2-diabetes. Hälften av artiklarna 

bedömdes vara av hög kvalitet och den andra hälften bedömdes vara av medelhög kvalitet.  
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Tabell 2. Översiktstabell av exkluderad granskad studie. 
Författare 
År 
Land 
Titel 

Syfte Metod/Design Studiedeltagare Resultat Studie-kvalitet 

Ogunrini, T., 
Gamboa-
Maldonado, T., 
Ngewa, R.N., 
Saunders, J., 
Crounse, J. & 
Misiri, J. 2017, 
Malawi 
 
 

Typ 2-
diabetespatienters 
förståelse och 
tillämpning av 
kunskapen från 
patientundervisning 
och diabetesvård, 
samt personliga 
erfarenheter av 
egenvård. 

Intervjuer och 
fokusgrupper. 

Fenomenologisk 
kvalitativ 
design. 

 

16 deltagare i 3 
fokusgrupper, 
varav 3 män och 
13 kvinnor 

4 deltagare i 
intervjuer, varav 
3 män och 1 
kvinna 

Totalt n = 20  

Patienterna 
upplevde att 
den största 
barriären i 
egenvården 
uppstod bland 
annat p.g.a. 
bristande 
ekonomiska 
resurser. 

Låg 

 

 

Resultatanalys 

Enligt vad som rekommenderas för resultatanalys i Friberg (2012) lästes de inkluderade 

artiklarna igenom upprepade gånger för att få en uppfattning om innehållet. Sedan identifierades 

likheter och skillnader mellan artiklarnas syfte, metod och resultat. Resultaten sammanställdes i 

två teman och sju kategorier där utgångspunkten var litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

Vilka artiklar som går under vilka teman och kategorier redovisas i tabell 3. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden gjordes beträffande urval och presentation av resultat genom att endast 

studier som fått tillstånd från etisk kommitté har inkluderades i studien. Alla resultat presenteras 

oberoende av vilka hypoteser, åsikter (Forsberg och Wengström, 2013) eller tidigare erfarenheter 

författaren har.  
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RESULTAT 

Tabell 3. Teman och kategorier utifrån resultatanalys. 
Tema med kategorier 	 Tema med kategorier 	

 
Svårigheter och hinder 

i egenvården 
	

 
Inkluderade 

artiklar	

 
Positiva och 
främjande 
faktorer i 

egenvården 
	

 
Inkluderade 

artiklar	

 
Brist på kunskap  
och bemötande	

Berenguera et al., 2016 
Boyle et al., 2016 
Burridge et al., 2016 
Ong et al., 2014 
Sapkota et al., 2017 
Shaw et al., 2013 
	

 
Vårdrelationer 
och kunskap	

Boyle et al., 2016 
Burridge et al., 2016 
Furler et al., 2008 
Herre et al., 2016 
Mathew et al., 2012 
Rasmussen et al., 2016 
Shaw et al., 2013 
	

 
Sociala nätverk och kultur	

Berenguera et al., 2016 
Carolan et al., 2015 
Furler et al., 2008 
Malpass et al., 2009 
Mathew et al., 2012 
Ong et al., 2014 
Shaw et al., 2013 
Rasmussen et al., 2016 
	

 
Stöd och motivation 
från familj och sociala 
nätverk	

Carolan et al., 2015 
Furler et al., 2008 
Mathew et al., 2012 
Ong et al., 2014 
Rasmussen et al., 2016 
	

 
Rädsla och ångest i 
accepterandet av 
sjukdomen	

Berenguera et al., 2016 
Boyle et al., 2016 
Burridge et al., 2016 
Carolan et al., 2015 
Mathew et al., 2012 
Ong et al., 2014 
Sapkota et al., 2017 
Shaw et al., 2013 
	

 
Regelbunden fysisk 
aktivitet 
och emotionella 
utmaningar	

Burridge et al., 2016 
Carolan et al., 2015 
Furler et al., 2008 
Malpass et al., 2009 
Ong et al., 2014 
Rasmussen et al., 2016 
Sapkota et al., 2017 
Shaw et al., 2013 
	

 
Socioekonomisk status	

Berenguera et al. 2016 
Burridge et al. 2016 
Ong et al., 2014 
Rasmussen et al., 2016 
Sapkota et al., 2017	

 
 
Resultaten av denna litteraturöversikt har sammanställts i två teman: (1) Svårigheter och hinder i 

egenvården, och (2) Positiva och främjande faktorer i egenvården. Det fanns fyra kategorier i 

tema ”Svårigheter och hinder i egenvården”: (1) Brist på kunskap och bemötande, (2) Sociala 

nätverk och kultur, (3) Rädsla och ångest i accepterandet av sjukdomen och (4) Socioekonomisk 

status. I tema ”Positiva och främjande faktorer i egenvården” fanns tre kategorier: (1) 
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Vårdrelationer och kunskap, (2) Stöd och motivation från familj och sociala nätverk och (3) 

Regelbunden fysisk aktivitet och emotionella utmaningar.  

 

Svårigheter och hinder i egenvården 

Brist på kunskap och bemötande 

Brist på kunskap om typ 2-diabetes utgjorde ett hinder i egenvården (Berenguera et al., 2016; 

Shaw, Brown, Khan, Mau & Dillard, 2012). Personer som inte hade tillgång till 

patientutbildningar och hade brist på kunskap om sin diabetes upplevde både rädsla och fysisk 

försämring (Shaw et al., 2013). Men även för mycket information från sjukvården kunde leda till 

att patienterna blev överväldigade av informationen och därmed upplevde svårigheter i att göra 

livsstilsförändringar (Boyle, Saunders & Drury, 2016). 

Brist på kunskap om varför egenmätning av blodglukos (EMBG) borde göras var en begränsande 

faktor för egenvård (Ong, Chua & Ng, 2014; Sapkota, Brien & Aslani, 2017). Bland annat tyckte 

patienterna att de inte förstod sig på apparaterna för egenmätning och upplevde därför att det var 

svårt att lita på att apparaterna fungerade, vilket resulterade i låg frekvens av EMBG (Sapkota et 

al., 2017).  

Även bristen på kunskap om typ 2-diabetes hos anhöriga och vänner var en återkommande faktor 

som upplevdes som en svårighet. En del hade till och med sagt upp kontakten med vänner på 

grund av deras brist på förståelse för vad en diabetesdiagnos innebar när det gällde mat och dryck 

(Shaw et al., 2013).  

Vårdpersonalens sätt att bemöta patienter var också en hindrande faktor som belystes, där 

patienterna hade erfarenheter av att vårdpersonalen var okunniga, hade brist på empati och 

förståelse för deras problem och hade för lite tid för att lyssna (Berenguera et al., 2016). För en 

del patienter som hade svårt att se ett samband mellan sin diabetes och att deras egen hantering av 

sjukdomen kunde förhindra eventuella framtida diabeteskomplikationer, ansågs varnande ord om 

komplikationer från läkare vara ännu en faktor som upplevdes som ett hinder i egenvården 

(Burridge et al., 2016).   
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”… they say you’ve got diabetes, you’re going to – your legs are going to fall off your 

body, your eyes are going to fall out, and all that sort of stuff … the continuous, repetitive, 

negative reinforcement to me is not helpful” (Burridge et al., 2016, s 79). 

 

Sociala nätverk och kultur  

Kvinnor upplevde att de inte fick samma stöd vad gällde att hålla en god diabeteskost från sina 

män, som män upplevde att de fick från sina fruar (Furler et al., 2008). Män däremot upplevde i 

större utsträckning än kvinnor sociala relationer med familj och vänner som en svårighet och ett 

hinder till god egenvård (Malpass, Andrews & Turner, 2009; Mathew, Gucciardi, De Melo & 

Barata, 2012). En av anledningarna var att alkohol och att äta ute var en stor del av det sociala 

livet med familj och vänner (Malpass et al., 2009) och i vissa fall fanns även en vilja av att hålla 

sin diabetesdiagnos hemlig (Mathew et al., 2012). 

”In my family, no one knows that I have diabetes … I don’t want to let it out. I’m too 

young, and I don’t want to let them know that I’m a diabetic” (Mathew et al., 2012, s 

1475).  

Det fanns en oro hos en del personer för hur diabetesdiagnosen påverkade resten av familjen 

(Carolan, Holman & Ferrari, 2015; Berenguera et al., 2016). Dessa personer var väldigt 

angelägna om att de inte ville upplevas som en börda för familjen. De kände att extra besök hos 

sjukvården och extra arbete med egenvården påverkade mängden tid de hade till att umgås med 

familjen. Att behöva hjälpa nära anhöriga som också var sjuka (Carolan et al., 2015) och att som 

kvinna vara den som var ansvarig för ”omsorgen” i familjen (Berenguera et al., 2016) var några 

av de faktorer som upplevdes som hinder i egenvården.  

Att testa blodsockret kunde upplevas som ett stigma och bland vissa personer med typ 2-diabetes 

resulterade detta i en ovilja att testa blodsockret i närheten av andra människor (Ong et al., 2014). 

Detta kunde även bidra till att vissa arbetsplatser ansågs hämmande för egenvården (Ong et al., 

2014; Rasmussen, Terkildsen Maindal, Livingston, Dunning & Lorentzen, 2016). Det fanns en 

ovilja att berätta om sin diagnos på arbetsplatsen på grund av oro för hur arbetskollegor och 

chefer skulle reagera, vilket ledde till ändrade rutiner för egenvård på arbetsplatsen och i vissa 
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fall avstod även patienter från att ta ledigt för sjukvårdsbesök (Rasmussen et al., 2016). 

Kultur utgjorde en annan svårighet i egenvården, speciellt när det handlade om att anpassa kosten 

(Carolan et al., 2015; Mathew et al., 2012). En studiedeltagare berättade att hon kom från 

Bangladesh och att det var omöjligt för henne att vara utan ris. Ris var nämligen något som i 

hennes kultur måste intas minst en gång om dagen och samtidigt visste hon att det var väldigt 

dåligt för hennes diabetes (Carolan et al., 2015).  

 

 Rädsla och ångest i accepterandet av sjukdomen  

I början av en typ 2-diabetesdiagnos kunde det ta tid att acceptera sjukdomen och de 

livsstilsförändringar som en diagnos innebar för individen (Carolan et al., 2015; Burridge et al., 

2016). Vanliga reaktioner var ångest, misstro och en känsla av orättvisa av att vara drabbad. Ju 

mer tiden gick efter diagnosen desto lättare blev det att förstå och acceptera sjukdomen samt att 

ta ansvar för egenvården så som exempelvis EMBG (Carolan et al., 2015). Men även om 

medvetenheten till egenvård fanns efter patientutbildning så fann många det svårt att hitta 

motivation och resurser till att verkligen följa de livsstilsförändringar som behövdes göras 

(Carolan et al., 2015; Burridge et al., 2016).  

Rädsla för smärta i samband med nålar och stick kunde i början av diabetesdiagnosen upplevas 

som ett hinder (Berenguera et al., 2016; Mathew et al., 2012; Ong et al., 2014; Sapkota et al., 

2017). Detta ledde till att blodsockret inte kontrollerades så ofta som det borde. En annan aspekt 

på EMBG var att det var en utmanande och frustrerande uppgift, där höga värden till och med 

kunde leda till att en del patienter slutade med EMBG helt och hållet (Ong et al., 2014).  

 

”[If] it’s a bit 1, 1.2 [mmol/L] more, I get frustrated. ”Why is the blood glucose not coming 

down.” Ahhh, that frustration. I pray hundred times, I pray, pray, pray, [that it] must not 

be more than this, must not be, still I prick and see ”Oh it is more than that,” I worked out. 

Before that sickness kills me, the mental torture will kill me. Ahh, that’s why I couldn’t be 

bothered [to practice SMBG]” (Ong et al., 2014, s 241).  
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Socioekonomisk status  

Att implementera rekommenderade livsstilsförändringar i vardagsrutinerna kunde upplevas som 

en komplicerad och svår process (Burridge et al., 2016; Ong et al., 2014; Rasmussen et al., 2016). 

Ekonomiska faktorer utgjorde ett stort hinder i egenvården i länder som inte hade subventionerad 

vård (Rasmussen et al., 2016). 

 

”A private endocrinologist costs $ 200 a session I (Australian woman) had to save up for 

about 2 months before I could go and see one, otherwise I have to go and borrow money 

and stuff which is hard because I like to be independent”. (Rasmussen et al., 2016). 

 

Även testremsor, nålar och egna glukosmätare kunde vara dyra och därför spelade 

socioekonomisk status en stor roll i egenvården (Ong et al., 2014; Rasmussen et al., 2016; 

Sapkota et al., 2017). I exempelvis Nepal var det billigare att laboratorietesta blodglukos än att 

köpa en egen glukosmätare vilket ledde till att det kunde gå flera månader mellan mätningarna 

(Sapkota et al., 2017). Ett annat hinder var att EMBG upplevdes vara en besvärlig procedur för de 

som hade gamla mätare hemma som ansågs vara stora och klumpiga att använda (Ong et al., 

2014). 

 

Kostrekommendationer från sjukvården kunde i vissa fall inte vara individualiserade eller 

personifierade och upplevdes därför vara svåra att implementera i det dagliga livet (Berenguera et 

al. 2016). Bland invandrare i Spanien uppstod ett hinder i egenvården i form av ekonomiska 

svårigheter i samband med kolhydratreducerade kostrekommendationer. Den kosten som 

rekommenderades ansågs helt enkelt vara för dyr för att kunna implementeras i vardagen 

(Berenguera et al. 2016).  

 
 

Positiva och främjande faktorer i egenvården 

Vårdrelationer och kunskap 

Att ha en relation till sjukvården och få information och utbildning från sjukvårdspersonal var en 

betydande faktor för att kunna utföra en god egenvård (Boyle et al., 2016; Burridge et al., 2016; 

Furler et al., 2008; Herre, Graue, Hope Kolltveit & Gjengedal, 2016; Mathew et al., 2012; 
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Rasmussen et al., 2016). Den teoretiska förståelsen för sjukdomen, praktiska kunskaper, fysisk 

aktivitet och kostintag förbättrades av information och utbildning (Herre et al., 2016). 

Multiprofessionell diabetesvård upplevdes främjande för empowerment och kunde ge en känsla 

av att vara en del i teamet hos de patienter som tillät sig ta en aktiv roll i sitt eget vårdande 

(Burridge et al., 2016).  

 

”I have learned how to handle the day-to-day, simple as that. That it is me who needs to 

manage this. Nobody else. It is a wake-up call, to take this seriously” (Herre et al., 2016, s 

386). 

 

Empowerment främjades även av gruppbaserade patientutbildningar (Herre et al., 2016; Mathew 

et al., 2012; Shaw et al., 2013). Utbildningarna kunde skapa en medvetenhet om vad som kunde 

förväntas av sjukvården och av patienterna själva. Många insåg att de behövde boka egna tider 

hos olika instanser av sjukvården, så som hos ögonmottagningen och fotspecialisten. ”Learning 

by doing”, lära genom att göra som är förekommande i patientutbildningar upplevdes också som 

en främjande faktor. ”Learning by doing” kunde exempelvis handla om att testa blodglukos efter 

olika måltider för att se hur kosten påverkade blodsockret (Herre et al., 2016). Genom 

patientutbildningar kunde patienterna bli mer medvetna om hur de skulle hantera sin sjukdom 

genom mat, fysisk aktivitet och individualiserad medicinering. De utvecklade även en tro på 

deras förmåga att hantera sin sjukdom och därmed nå positiva hälsoeffekter av egenvården (Shaw 

et al., 2013).  

 

Tid upplevdes vara en främjande faktor som innebar att när patienten fått tid att acceptera sin 

diagnos och alla livsstilsförändringar som krävdes uppstod empowerment, en upplevelse av 

ägandeskap över sin situation som i sin tur ledde till en vilja av att söka mer individuell 

information om sjukdomen (Carolan et al., 2015).  

 

Internet upplevdes som en informationskälla som kunde användas både som informationscentral 

och därmed ge tillgång till kunskap, men som också genom olika forum kunde ge tillgång till 

”samtal” med andra som befann sig i samma situation (Mathew et al., 2012). Internet upplevdes 
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framförallt av män som en främjande faktor i egenvården (Boyle et al., 2016; Mathew et al., 

2012).  

Stöd och motivation från familj och sociala nätverk 

Stöd och uppmuntran från familjen ansågs vara viktiga motivationsfaktorer i egenvården vid typ 

2-diabetes (Carolan et al., 2015; Furler et al., 2008; Mathew et al., 2012; Ong et al., 2014; 

Rasmussen et al., 2016). Gifta män fick stort stöd från sina fruar. Fruarna tog sig gärna an 

uppgiften att stötta sina män genom att lära sig om diabeteskost samt handla och laga anpassad 

mat (Furler et al., 2008; Mathew et al., 2012). Män ansågs inte vara ett lika stort stöd för sina 

fruar men däremot hade kvinnor ofta stöd och uppmuntran till egenvård från ett större socialt 

nätverk, exempelvis från döttrar, systrar och vänner (Mathew et al., 2012).  

 

”Your families have concern for you, your family members as well. You don’t want to be a 

burden on them. We want to take care because we want to be, not [to] become blind or 

kidney failure, get gangrene. We don’t want all that so we take utmost care…” (Carolan et 

al., 2015, s 1016). 

 

 

Regelbunden fysisk aktivitet och emotionella utmaningar 

Viljan av att upptäcka oväntade höga eller låga nivåer i blodglukos och att få förståelse för vad 

som påverkade blodsockret vid exempelvis kost och träning ledde till högre användning av 

EMBG (Malpass et al., 2009; Ong et al., 2014; Sapkota et al., 2017). Att kunna se att 

blodglukosen gått ner 2 mmol/L genom exempelvis fysisk aktivitet motiverade till att bibehålla 

god egenvård. Fysisk aktivitet visades i sig öka motivationen till att ändra sina kostvanor till det 

bättre. Men i vissa fall kunde även bristen på ett egenvårdsbeteende vara främjande för ett annat 

egenvårdsbeteende, exempelvis kunde intaget av ohälsosam kost leda till ökad motivation att 

utföra fysisk aktivitet (Malpass et al., 2009). 

 

”I’ve eaten something that I know I shouldn’t have and I haven’t yet exercised, I’m more 

determined to go and exercise then, because I think, I’ve got to get rid of that.” (Malpass et 

al., 2009, s 260).  
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Genom att mentalt göra diabetes till en del av sitt liv, till exempel genom att tänka att diabetes var 

ett jobb som skulle utföras eller att integrera sina egenvårdsrutiner i sin självuppfattning var 

främjande för egenvården (Burridge et al., 2016). Det visade sig även att emotionellt utmanande 

erfarenheter kunde innebära ökad motivation till egenvård, exempelvis om personer i ens närhet 

dött relaterat till diabeteskomplikationer. En del patienter hade till och med beskrivit depression 

som en positiv vändpunkt i sin egenvård, på grund av det stöd de fått på vägen av andra personer 

med diabetes och av vårdpersonal som i sin tur lett till en upplevd högre egenförmåga (Shaw et 

al., 2013). Egenvården kunde också upplevas som en process som ingav lugn och leda till 

reducerad stress över sin diabetes (Furler et al., 2008). Att tänka på framtiden och vad det skulle 

innebära om man inte hanterade sin diabetes var också en främjande faktor (Carolan et al., 2015; 

Furler et al., 2008; Rasmussen et al., 2016). Det handlade om exempelvis rädsla för 

diabeteskomplikationer (Furler et al., 2008; Rasmussen et al., 2016) och en önskan om att få leva 

och vara närvarande för sin familj, vilket fungerande som motivation till att efterhålla god 

egenvård (Carolan et al., 2015).  

 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka typ 2-diabetespatienters upplevelser av 

egenvård. Svårigheter i egenvården som framkom från studiernas resultat var bland annat rädsla, 

ångest och socioekonomiska faktorer. Även brist på kunskap ansågs vara ett betydande hinder, 

främst hos patienterna själva men även hos sjukvårdspersonal i sitt bemötande av patienterna. 

Trots detta var god kontakt med kunnig sjukvårdspersonal en av de främsta faktorerna för att 

uppnå god egenvård. Utan en bra relation till sjukvården var det svårt att uppnå empowerment, 

men motivation till att klara sin egenvård kunde i många fall även komma från familj och vänner. 

Ytterligare en framstående främjande faktor för egenvården var tillgång till gruppbaserade 

patientutbildningar. Även regelbunden fysisk aktivitet kunde motivera till utförandet av andra 

egenvårdsfaktorer så som exempelvis EMBG och ändrade kostvanor. 
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Resultatdiskussion 

Svårigheter och hinder i egenvården 

Eftersom en central del i diabetesvården utgörs av egenvård ställs höga krav på patienten, men 

det är samtidigt sjukvårdens ansvar i många delar av världen att genom patientutbildning, 

information och stöd se till att patienten får den kunskap och motivation som behövs för att göra 

en livsstilsförändring (Tingström, 2014). Brist på kunskap om sin sjukdom leder till både rädsla 

och fysisk försämring. Detta resultat stärks av vad som framkom i en kohortstudie av Robbins et 

al. (2008) där patienter som deltog i åtminstone ett patientutbildningsbesök hos sjukvården ledde 

till åtta färre sjukhusvistelser per 100 personer och år. Eftersom den undervisning och 

handledning patienten erhåller i början av sin diagnos har stor betydelse för patientens framtida 

situation och sjukdomsbild är patienternas upplevelse av mötet med vårdpersonal av största vikt 

(Dammen Mosand & Stubberud, 2011). Enligt Orems egenvårdsteori (2001) är 

egenvårdsbegränsningar som belyser patientens begränsade kunskaper, begränsad förmåga att 

bedöma och ta beslut, samt begränsningar att utföra resultatgivande handlingar ett uttryck till 

varför människor behöver hjälp från sjukvården (Orem, 2001). Resultatet i denna litteraturstudie 

visar att kunskaps- och tidsbrist hos vårdpersonal upplevs som ett hinder till god egenvård. I 

Jallinoja et al. (2007) visade det sig att endast drygt hälften av läkare och sjuksköterskor inom 

primärvården ansåg sig ha tillräckliga färdigheter i livsstilsrådgivning. Även om majoriteten av 

vårdpersonalen ansåg att informationsutbyte och att motivera och stödja patienter till 

livsstilsförändring tillhörde deras arbetsuppgifter så var tidsbristen på arbetsplatsen ett tydligt 

hinder. Större delen av vårdpersonalen ansåg att tidsschemat var för hektiskt för att ens hinna 

beröra patienternas livssituationer under besöken (Jallinoja et al., 2007).  

Resultaten visade även att familj och vänner kan upplevas som hinder i egenvården. Mayberry & 

Osborn (2012) visar också på denna problematik i sin studie, där de kom fram till att det fanns 

beteenden hos familjemedlemmar som ansågs som hinder i egenvården. Bland annat att det fanns 

en ovilja bland familjemedlemmar att själva göra förändringar eller att hjälpa sin anhörig med att 

göra förändringar.  

Det finns kulturella skillnader vad gäller kosthållning, så även hos diabetespatienter. I tre av de 

studier som analyserats belystes detta problem i form av svårigheten att avstå från kost som ingår 
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i den kulturella bakgrunden. Detta resultat stärks av fynden som gjort i Braginsky et al. (2011). I 

deras studie identifierades vilken roll kulturen spelar i vad, när och hur mycket asiater och 

”Pacific Islanders” bosatta i Hawaii med typ 2-diabetes åt. Det visade sig att stora portioner av 

kolhydratrik kost som var en del av deras kultur ansågs vara en faktor som påverkade blodglukos 

negativt. Ofta kunde detta bero på att det var den enda typ av mat som fanns tillgänglig 

(Braginsky et al., 2011). Med stöd av denna information kan påstås att kulturanpassade 

patientutbildningar bör erbjudas i större utsträckning. År 2014 i Sverige erbjöd nämligen endast 4 

procent av diabetesmottagningarna en kulturanpassad grupputbildning (Socialstyrelsen, 2017). 

Resultaten visade att det i början av en typ 2-diabetesdiagnos kan ta tid att acceptera sin sjukdom 

och förlika sig med tanken på att diabetes kommer att vara en del i personens liv, för resten av 

livet. Diagnosen kan resultera i förnekelse, depression och brist på motivation, vilket i sin tur kan 

leda till dålig egenvård (Braginsky et al., 2011). I den här litteraturstudien framkom även att 

vanliga reaktioner på en typ 2-diabetesdiagnos var ångest, misstro och en känsla av orättvisa av 

att drabbas av en kronisk livslång sjukdom. Men ju mer tiden gick desto lättare blev det att 

acceptera sjukdomen och att ta ansvar för sin egenvård. En viktig faktor för att lära sig att 

acceptera sin sjukdom och att hantera sin egenvård är patientutbildning. Eftersom en diagnos av 

detta slag kan ge upphov till en upplevd kris så bör vårdpersonalen på bästa möjliga sätt stödja 

och hjälpa patienten att återta kontrollen över sin livssituation. Det är därför viktigt att personen 

får en individuellt anpassad information om sjukdomen och dess behandling som baseras på 

patientens aktuella status (Socialstyrelsen, 2017). För att förbättra mental hälsa är adressering av 

känslor viktigt för egenvården. Den emotionella processen inkluderar att upptäcka och uttrycka 

olika känslor, men också att få sörja över förlorad hälsa eller funktion. Anpassningen till en 

kronisk sjukdom handlar om en kombination av att klara av egenvårdsuppgifter samtidigt som 

man ska kunna förlika sig med en förändrad livssituation och ett förändrat ”jag” som resultat av 

sjukdomen (Schulman-Green et al., 2012). 

 

Att en persons socioekonomiska status utgör ett hinder i egenvården vid typ 2-diabetes, speciellt i 

länder som inte har subventionerad vård framkom i resultatet av denna litteraturstudie. Den 

socioekonomiska påverkan på egenvården tas även upp som ett hinder i Schulman-Green (2012). 

Förutom eventuella kostnader för sjukvård och egenvårdsinstrument såsom exempelvis 

blodglukosmätare och testremsor är även den rekommenderade diabeteskosten något som 
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patienterna måste implementera i sin vardag för att uppnå god egenvård. Detta är ett problem för 

många låginkomsttagare då de billigaste alternativen i mataffären samtidigt inte är de nyttigaste 

alternativen (Rendle, May, Uy, Tietbohl, Mangione & Frosch, 2013). Rendle et al. (2013) menar 

att det därför är extra viktigt att individanpassa sjukvårdens rekommendationer vid typ 2-diabetes 

till att infatta den vardagliga socioekonomiska miljö som dessa patienter lever i. Enligt 

Socialstyrelsen (2009) är förekomsten av diabetes i Sverige dubbelt så vanligt bland lågutbildade 

jämfört med högutbildade personer. Diabetes är också tre gånger så vanligt bland utomeuropiskt 

födda svenskar jämfört med hos infödda svenskar. Av detta kan slutsatsen dras att även om 

grupputbildning för patienter med typ 2-diabetes främjar empowerment och därmed leder till 

bättre egenvård så är det som vårdpersonal viktigt att vid enskilda möten med patienten fråga om 

dennes aktuella livssituation och att anpassa sina rekommendationer utifrån individen.  

 

 

Positiva och främjande faktorer i egenvården 

Dorothea Orem menar att målet med omvårdnad är att i största möjliga mån hjälpa patienten till 

självständighet i hälsorelaterade aktiviteter (Kirkevold, 2000). I resultaten framkom tydligt att 

patienterna som var nöjda med den vård de fick ansåg att utbildning och information samt en bra 

relation till vårdpersonal var betydande faktorer för att uppnå god egenvård. Genom en 

multiprofessionell vård kunde empowerment uppnås genom att patienten fick en känsla av att 

vara en del i diabetesteamet. I ett diabetesteam ingår personal som är specifikt utbildade på just 

diabetessjukdomen och som ska vara väl insatta i komplexiteten som diagnosen och 

behandlingen innebär (Nilsson & Larsson, 2010). Enligt Tol et al. (2013) har patienter möjlighet 

att nå empowerment och bättre kunna hantera sin sjukdom om de blir utbildade och informerade 

av hängiven personal. Även patienternas nivå av patientutbildning är betydande för 

empowerment, där mer utbildning leder till en större känsla av empowerment (Tol et al., 2013).  

 

Resultaten visade på att tid var en faktor som spelade en roll i egenvården. Detta på grund av att 

patienterna ofta behövde tid för att acceptera sin sjukdom och allt som sjukdomen innebar för 

individen för att kunna uppleva kontroll över sin situation. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke 

att typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom i ständig förändring. Vilket innebär att tiden med 
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sjukdomen tillsammans med utvecklingen av komplikationer leder till att väletablerade 

egenvårdsrutiner kan behöva ändras. Då kan patienten behöva reflektera över emotionella svar på 

de ändrade rutinerna och den negativa utvecklingen av sjukdomen (Schulman-Green et al., 2012). 

 

Flertalet studier i resultatet visade att stöd och uppmuntran från familjen ansågs vara viktiga 

motivationsfaktorer i egenvården. Det resultatet stöds av Pamungkas, Chamroonsawasdi & 

Vatanasomboon (2017) som i sin litteraturöversikt påvisar att socialt stöd är en grundläggande 

faktor för att upprätthålla egenvårdsbeteenden och övervinna hinder bland patienter med diabetes. 

Personer som får stöd och råd från sin omgivning klarar bättre av de svårigheter som kan uppstå i 

egenvården och det sociala stödet leder också till en positiv kommunikation om vården kring 

diabetes samt att det främjar egenvården (Pamungkas et al., 2017).  

 

För att förhindra uppkomsten av diabeteskomplikationer är en balanserad och regelbunden fysisk 

aktivitet en viktig egenvårdsfaktor (SBU, 2009). Resultaten i denna studie visade att de resultat 

som kunde uppnås av fysisk aktivitet kan leda till ökad motivation och därmed främja andra 

egenvårdsbeteenden så som EMBG och förbättrade kostvanor. Det finns dock faktorer som kan 

hindra personer från att utföra fysisk aktivitet så som exempelvis att personen har andra fysiska 

sjukdomar eller psykisk ohälsa som försvårar utförandet (Ahola & Groop, 2013). Därför är det 

viktigt att som vårdpersonal uppmärksamma och anpassa rekommendationer om fysisk aktivitet 

efter patientens aktuella förutsättningar, samt att behandla de underliggande faktorer som 

försvårar utövandet av fysisk aktivitet. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade på att depression kunde leda till en positiv vändpunkt i 

egenvården. Det resultatet handlar egentligen inte om att en person utför sin egenvård bra under 

en depression utan snarare att personen kan få ett bra stöd på grund av depressionen och då bli 

stärkt till att bättre hantera sin diabetes. Resultaten från Sumlin et al. (2014) stödjer nämligen 

tidigare upptäckter att depression är förenat med försämrad egenvård vid diabetes. Dziemidok, 

Makara-Studzinska & Jarosz (2011) menar att en optimal behandling av diabetes kräver att 

vårdpersonal tar särskild hänsyn till psykologisk och psykiatrisk kunskap i behandlingen. Det ska 

göras på grund av att effektiviteten av behandlingen i hög grad beror på patientens aktuella status 
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samt att psykisk ohälsa är betydligt vanligare hos diabetespatienter i jämförelse med den totala 

befolkningen. Den psykiska ohälsan är inte bara en källa till problem med social funktion utan 

påverkar även diabetesförloppet negativt. 

 

 

Metoddiskussion 

Design 
 
Litteraturstudie valdes som metod för att göra en analys och sammanställning av forskningsläget 

inom ämnet (Segesten, 2012) vilket kan ge en antydan om vilket behov som finns av framtida 

forskning. Förutom att lägga grunden till ny forskning inom ämnet kan även en litterurstudie 

inspirera till nya forskningsidéer (Polit & Beck, 2010). Däremot hade valet av att istället göra en 

intervjustudie eventuellt kunnat resultera i nya fakta inom området.  

 

Urval 

Litteraturstudien inkluderade endast kvalitativa studier. Valet att endast granska kvalitativa 

studier kan vara både en styrka och en svaghet. Styrkan ligger i att en djupare förståelse för 

patienternas upplevelser uppnås (Polit & Beck, 2010) samt att en mer beskrivande bild av de 

främjande och hindrande faktorer som kan uppstå i egenvården framkommer. Samtidigt kan dock 

resultaten bli mindre generaliserbara då kvalitativa studier ofta har relativt få deltagare i 

jämförelse med kvantitativa studier.  

För att inkluderas i studien skulle artiklarna vara utgivna mellan 2007-2017. Forskningen går hela 

tiden framåt och genom att begränsa publiceringsår kom endast det senaste inom 

forskningsområdet att ingå i studien. Ytterligare en inklusionskriterie var att studiedeltagarna 

skulle vara minst 18 år. Genom att exkludera barn och ungdomar blir det lättare att kunna 

generalisera resultaten (Polit & Beck, 2010) till vuxna människor. För att få ett globalt perspektiv 

på patienters upplevelser begränsades inte sökningarna till land eller ursprung på studiedeltagare. 

Typ 2-diabetes är en världsutbredd folksjukdom och det fanns ett intresse av att inkludera 

människor med olika bakgrund och förutsättningar för att belysa problemet ur ett större 
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perspektiv.  

 

35 hela artiklar lästes igenom och 23 av dessa valdes bort på grund av att de inte mötte studiens 

inklusionskriterier. Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska man alltid innan en 

forskningsstudie påbörjas söka etiskt tillstånd vid lokal eller regional kommitté för varje projekt. 

Många av de 35 artiklar som lästes igenom exkluderades på grund av att projekten inte godkänts 

av etisk kommitté. Granskningsmallen från SBU (2014) som användes för kvalitetsgranskning är 

specifikt framtagen för granskning av kvalitativa studier innehållandes patientupplevelser och 

anses därför bidra till ett tillförlitligare resultat. En nackdel skulle dock kunna vara att tolkningen 

av vad som ansågs vara av låg, medel eller hög kvalitet endast gjordes av en person och att denna 

person inte har någon betydande förkunskap av kvalitetsgranskning. Detta faktum innebär att en 

mer erfaren kvalitetsgranskare kanske hade bedömt kvaliteten annorlunda.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden gjordes beträffande urval och presentation av resultat genom att endast 

studier som fått tillstånd från etisk kommitté inkluderades i studien. Genom att endast inkludera 

artiklar som blivit etiskt granskade ökar trovärdigheten. Dock hade inte alla artiklar ett etiskt 

resonemang vilket hade varit önskvärt. Alla resultat har presenterats oberoende av vilka 

hypoteser, åsikter (Forsberg och Wengström, 2013) eller tidigare erfarenheter författaren haft.  

 
 
Vidare forskning 
 

Det har gjorts mycket forskning kring patienternas upplevelser av egenvård vid typ 2-diabetes, 

men behandlingsmetoder, instrument och teknologi som används i egenvården utvecklas hela 

tiden. I takt med utvecklingen finns ett behov av att utvärdera patientens upplevelser av dessa. 

Det kan handla om att exempelvis utvärdera internetbaserade interventionsmetoder, så som 

patientutbildningar och stödgrupper som i dagens samhälle blir allt mer förkommande i 

behandlingen av olika livsstilssjukdomar. Trots höga potentiella effekter av webbaserade 

interventioner är fortfarande forskningen om webbaserade interventioner inom omvårdnad 

bristfällig (Im & Chang, 2013). 
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Kliniska implikationer 

Litteraturöversikter spelar en viktig roll i sjuksköterskans profession eftersom omvårdnadsarbetet 

ska bedrivas på en vetenskaplig grund. Resultaten från denna litteraturstudie ger en anvisning om 

hur patienterna upplever egenvården vid typ 2-diabetes. Den informationen kan vara användbar 

för vårdpersonal i alla delar av vårdkedjan i mötet med diabetespatienten. Typ 2-

diabetespatienters upplevelser av egenvård, både de positiva och negativa utgör en bra grund för  

utvecklingen av nya och redan befintliga behandlingsmetoder. Utvecklingen av effektiva 

behandlingsmetoder kan i sin tur leda till reducerade kostnader för samhället. Även om stora krav 

ställs på patienten är det tydligt att patientens möte och relation med sjukvården har en betydande 

roll för hur patienten klarar av sin egenvård. Det är därför av vikt att sjuksköterskan har en 

förståelse för komplexiteten i diabetessjukdomen och varför det kan vara svårt för patienten att 

följa givna rekommendationer. Genom att få en djupare förståelse för varför det ibland kan 

kännas svårare eller lättare att utföra egenvårdsuppgifter kan även patienterna själva och deras 

anhöriga ha användning av denna information i hanteringen av sjukdomen.  

 

 

SLUTSATS 

Det finns ett antal olika faktorer som påverkar patienters upplevelser av egenvård vid typ 2-

diabetes. Faktorer som kan främja egenvården är bland annat god kontakt med kunnig 

vårdpersonal och tillgång till patientutbildningar. Även stöd och motivation från familj och andra 

personer i sin närhet ökar patienternas motivation till att utföra egenvård. Faktorer som däremot 

kan hindra eller göra det svårare för patienter att utföra egenvård är brist på stöd från 

vårdpersonal, familj och vänner. Egenvårdsbrist är också en konsekvens av vilken kultur 

patienten tillhör samt vilken socioekonomisk status patienten har. Det finns även en rädsla och 

ångest i början vid en diabetesdiagnos som kan göra det svårt för patienten att fokusera på alla de 

egenvårdsuppgifter som rekommenderas. Det är viktigt att vårdpersonal individanpassar 

information och utbildning efter patientens förutsättningar och aktuella livssituation. Om hela 

ledet inom diabetesvården skulle fungera, från diabetesteam, inklusive patienten själv till sociala 

nätverk kring patienten skulle troligtvis diabeteskomplikationer reduceras och 

samhällskostnaderna av diabetes skulle minska. 
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Bilaga 1 

 

5:1mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser

REVIDERAD 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 
och kompletterats för att passa SBU:s arbete.

Författare:  ____________________   År:  _________  Artikelnummer:  __________

Total bedömning av studiekvalitet:

Hög   Medelhög   Låg  

Anvisningar:
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.

1. Syfte Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Utgår studien från en väldefinierad 
problemformulering/frågeställning?

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc):

2. Urval Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är urvalet relevant?

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?

c) Är kontexten tydligt beskriven?

d) Finns relevant etiskt resonemang?

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc):
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3. Datainsamling Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?

b) Är datainsamlingen relevant?

c) Råder datamättnad?

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse 
i relation till datainsamlingen?

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc):

4. Analys Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är analysen tydligt beskriven?

b) Är analysförfarandet relevant i relation 
till datainsamlingsmetoden?

c) Råder analysmättnad?

d) Har forskaren hanterat sin egen 
förförståelse i relation till analysen?

Kommentarer (analys, analysmättnad etc):

5. Resultat Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är resultatet logiskt?

b) Är resultatet begripligt?

c) Är resultatet tydligt beskrivet?

d) Redovisas resultatet i förhållande 
till en teoretisk referensram?

e) Genereras hypotes/teori/modell?

f) Är resultatet överförbart till ett 
liknande sammanhang (kontext)?

g) Är resultatet överförbart till ett 
annat sammanhang (kontext)?

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc):



	 	
 

5:3mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning  
av studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser

1. Syfte
Fundera över:
• vad målsättningen med studien var
• varför det är viktigt
• relevansen
• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problem området/ 

svara på frågeställningen.

2. Urval
Fundera över:
• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod
• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut
• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut
• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut
• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför
• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre  

än informed consent och ethical approval
• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant 

och hur denna skulle kunna påverka datainsamlingen, exempelvis 
tacksamhetsskuld, beroende förhållanden etcetera.

3. Datainsamling
Fundera över:
• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad
• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djup-

intervju, semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc)
• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod
• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes  

(t ex vem intervjuade, hur länge, användes intervjuguide,  
var utfördes intervjun, hur många observationer etc)

• om metoden modifierades under studiens gång  
(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde)

• om insamlat datamaterial är tydliga  
(t ex video- eller ljudinspelningar, anteckningar etc)
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• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga när 
mer datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart)

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om 
det är rimligt, det vill säga faktiskt validerat på goda grunder.

4. Analys
Fundera över:
• om analysprocessen är beskriven i detalj
• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats 

som eventuellt låg till grund för datainsamlingen
• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman?
• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen
• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, 

potentiell bias eller inflytande under analysprocessen
• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?).

5. Resultat
Fundera över:
• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen
• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller 

om resultaten bara är citat/dataredovisning
• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se  

vad som är citat/data och vad som är forskarens eget inlägg)
• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som 

eventuellt låg till grund för datainsamling och analys
• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten
• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls
• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, 

potentiell bias eller inflytande under analysprocessen
• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet 

eller andra användningsområden för resultaten.

Referenser
1. Bahtsevani C. In search of evidence-based 

practices: exploring factors influencing 
evidence-based practice and implementa-
tion of clinical practice guidelines. Malmö: 
Malmö högskola; 2008.

2. Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C.  
Evidensbaserad om  vårdnad. En bro  
mellan forskning och klinisk verk- 
samhet. Studentlitteratur; 2006.



	 	

Bilaga 2.  

Författare 
År 
Land 
Titel 

Syfte Metod/Design Studiedeltagare Resultat Studie-
kvalitet 

Sapkota, S., 
Brien. J.E. 
& Aslani, P. 
2017, 
Australia 
 
 

Att undersöka 
Nepalesiska 
patienters 
upplevelser av 
blodglukosmätnin
g vid diabetes. 

Semistrukturerad
e individuella 
intervjuer 
 
Kvalitativ design 

18 nepalesiska 
deltagare i 
Australien 
 
30 nepalesiska 
deltagare i Nepal 
Studiedeltagarna 
medicinerades 
med minst en 
diabetesmedicin. 
Män: 30, 
Kvinnor: 18 
Ålder: 24-80 år 
 
Totalt n = 48 

Nepaleser i Nepal 
upplevde egentest av 
blodglukos som 
kostsamt och 
smärtsamt. 
 
Nepaleser i Australien 
upplevde egentest av 
blodsocker som 
positivt då de lättare 
kunde reglera livsstil 
efter 
blodglukosnivåerna. 
En del av deltagarna 
ansåg dock att daglig 
kontroll av blodglukos 
orsakade stress. 

Medel-
hög 

Ong, W.M., 
Chua, S.S. 
& Ng, C.J. 
2014, 
Malaysia 
 
 

Att undersöka 
barriärer samt 
främjande faktorer 
för 
blodglukosmätnin
g i egenvård hos 
typ 2-
diabetespatienter 
som tar insulin. 

Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer 
 
Kvalitativ design 
 

24 deltagare  
Bortfall = 9 
Totalt n = 15 
8 män och 7 
kvinnor 
Ålder: 23-83 år 
Tid sedan 
diagnos: 1-30 år 

Patienterna upplevde 
att det fanns barriärer i 
egenvården i form av 
bl.a. kostnader för 
nålar och teststickor, 
motivationsbrist, 
stigma, rädsla för stick 
och smärta samt 
kunskapsbrist. 
Främjande faktorer för 
egenvård var 
exempelvis en önskan 
att får se resultat av 
förändrade 
levnadsvanor och en 
önskan om att behaga 
sin läkare. 

Hög 

Berenguera, 
A., Molló-
Iniesta, A., 
Mata-Cases, 
M., Franch-
Nadal, J., 
Bolíbar, B., 
Rubinat, E. 
& Mauricio, 
D. 2016, 
Spanien. 
 
 

Att identifiera 
upplevelser, 
barriärer och 
främjande faktorer 
i egenvården vid 
typ 2-diabetes hos 
patienter i 
primärvården med 
höga 
blodglukosvärden 
(HbA1c >9). 

Semistrukturerad
e individuella 
intervjuer 
 
Kvalitativ design 

20 kvinnor 
23 män 
Totalt n = 43 
Ålder: 30-80 år 
Tid sedan 
diagnos: n/a 

Deltagarna upplevde 
att egenvården var 
svår. Bland annat 
p.g.a. familjen, 
ekonomin eller brist på 
medvetenhet/kunskap 
och motivation. 

Medel-
hög 

Furler, J., et 
al. 2008, 

Undersöka typ 2-
diabetespatienters 

Fokusgrupper 
 

24 kvinnor 
26 män 

Egenvården vid typ 2-
diabetes upplevdes av 

Hög 



	 	

Australien. 
 
 

upplevelser av 
egenvårdsstategier 
och hur relationen 
med vårdpersonal 
kan vara ett stöd. 

Kvalitativ design Totalt n = 60 
Deltagarna talade 
antingen 
engelska, 
turkiska eller 
arabiska och 
delades in i 
fokusgrupper 
därefter. 
Ålder: 50-80 år 
Tid sedan 
diagnos: 1-16 år 

deltagarna som lika 
mycket en social och 
emotionell uppgift som 
en teknisk uppgift. 
Sociala och 
emotionella 
omständigheter 
ingjuter 
uppfattningarna 
människor har om 
deras tillstånd och det 
är sammankopplat med 
hur de tar hand om och 
klarar egenvården. 

Burridge, 
L.H., Foster, 
M.M., 
Donald, M., 
Zhang, J., 
Russel, A.W 
& Jackson, 
C.L. 2016. 
Australien. 
 
 

Att undersöka 
patienters 
upplevelser av typ 
2-diabetes, 
egenvård och 
deltagande i en 
multi-professionell 
diabetesvård inom 
primärvården. 

Individuella 
djupintervjuer 
 
Kvalitativ design  
 
 

14 kvinnor 
16 män 
Totalt n = 30 
Ålder: <50->65 
Medeltid sedan 
diagnos: 12 år 

Deltagarna upplevde 
att kravet på 
förändring kunde leda 
till personliga och 
emotionella hinder 
som komplicerade en 
livsstilsförändring. 
Även om deltagarna 
lyssnade på 
vårdpersonalens råd så 
influerades egenvården 
i praktiken av deras 
egen komplexitet och 
samspelande 
livssammanhang. 
 

Medel-
hög 

Herre, A.J., 
Graue, M., 
Hope 
Kolltveit, B-
C. & 
Gjengedal, 
E. 2016. 
Norge. 
 
 

Att undersöka typ 
2-
diabetespatienters 
upplevelser av att 
delta i 
gruppbaserad 
patientutbildning 
samt hur de 
upplever att det 
påverkar hälsan 
och förmågan till 
egenvård. 

Fokusgrupper 
 
Kvalitativ design 

11 kvinnor 
11 män 
Totalt n = 22 
Ålder: 30-75 år 
Tid sedan 
diagnos: 9 
månader-15 år 

Deltagarna upplevde 
att den gruppbaserade 
patientutbildningen var 
avgörande för att 
kunna hantera den 
livsstilsförändring som 
krävs vid diabetes. 

Hög 

Shaw, J.L, 
Brown, J., 
Khan, B., 
Mau, M.K. 
& Dillard, 
D. 2013. 
USA. 
 
 

Att undersöka 
upplevda 
psykosociala 
behov och hinder i 
hanteringen av 
(egenvården vid) 
typ 2-diabetes 
bland 
Alaskainfödda och 
amerikanska 
indianer på Alaska 
Native Primary 
Care Center 
(ANPCC). 

3 fokusgrupper 
och 5 
individuella 
intervjuer 
 
Kvalitativ design 

Totalt n = 13 
Ålder: n/a 
Kön: n/a  
Tid sedan 
diagnos: n/a 
 
 

Deltagarna upplevde 
att hindren i 
egenvården uppstod 
p.g.a. brist på kunskap 
om nutrition och kost, 
sociala svårigheter 
p.g.a. kostrestriktioner 
och andra medicinska 
tillstånd kopplade till 
diabetes. Främjande 
för egenvården ansågs 
emotionella 
erfarenheter vara. 
Exempelvis svåra 

Medel-
hög 



	 	

möten med sjukvården 
eller en väns död. 

Rasmussen, 
B., 
Terkildsen 
Maindal, H., 
Livingston, 
P., Dunning, 
T. & 
Lorentzen, 
V. 2016. 
Australien 
& 
Danmark. 
 
 

Undersöka likheter 
och skillnader 
mellan hur 
psykosociala 
faktorer påverkar 
unga vuxna med 
typ 2-diabetes i 
Australien och 
Danmark, samt att 
identifiera 
olämpliga 
stödbehov vid 
livsstilsförändring
ar. 

Semistrukturerad
e intervjuer 
 
Kvalitativ design 

12 danskar och 
14 australiensare 
deltog i studien. 
13 av dessa var 
kvinnor och 13 
var män. 
Totalt n = 26 
Ålder mellan 19-
42 år. 
Tid sedan 
diagnos: 6 
månader-19 år. 

Alla studiedeltagarna 
indikerade att 
hanteringen av 
diabetes var enklare 
när livet var 
strukturerat och 
förutsägbart, men blev 
svårt när de var 
tvungna att anpassa 
deras egenvårdsrutiner 
till andra 
livsförändringar.  

Hög 

Carolan, 
M., Holman, 
J. & 
Ferrari, M. 
2015. 
Australien. 
 
 

Att undersöka 
upplevelser och 
orosmoment hos 
personer men typ 
2-diabetes, i 
övervägande låg 
socioekonomisk 
miljö. 

Fokusgrupper 
 
Kvalitativ design 

10 män och 12 
kvinnor 
Totalt n=22 
Ålder: 40- >70 år 
Tid sedan 
diagnos: <6 
månader-40 år 

Deltagarna upplevde 
oro över vad en 
framtid med diabetes 
typ 2 skulle innebära. 
De upplevde även att 
förändringen kring 
dieten var ett stort 
problem. Överlag var 
de nöjda med 
diabetesvården de fick.  

Hög 

Boyle, E., 
Saunders, 
R. & Drury, 
V. 2016. 
Australien. 
 

Att undersöka typ 
2-
diabetespatienters 
upplevelser av 
allmän-
sjuksköterskors 
konsultationer som 
stöd i egenvården 
vid diabetes på 
vårdcentral. 
Frågeställningar: 
Vad är patienten 
upplevelser av att 
diagnostiseras med 
typ 2-diabetes?  
Hur upplever 
patienter som 
behandlas i 
primärvården den 
vård de får av 
sjuksköterskorna. 

Semistrukturerad
e intervjuer. 
 
Kvalitativ design. 

4 män och 6 
kvinnor. 
Totalt n = 10 
Ålder: 48-79 år 
Tid sedan 
diagnos: n/a 
 

Deltagarna 
uppskattade 
allmänsjuksköterskorn
a men de var osäkra på 
vad som behövde 
utföras utifrån 
konsultationen de fick, 
vilket ledde till att de 
inte kunde utföra 
egenvården så bra som 
de borde. 

Medel-
hög 

Malpass, A., 
Andrews, R. 
& Turner, 
K.M. 2009. 
England. 
 
 

Att undersöka om 
typ 2-
diabetespatienter 
upplever ökning 
av fysisk aktivitet 
som stödjande 
eller hindrande i 
kostförändring, 
samt om multipla 

2 individuella 
intervjuer/deltaga
re  

18 kvinnor och 
12 män 
Totalt = 30 
Ålder: 40-72 år. 
Alla deltagare var 
nydiagnostiserad
e och hade 
deltagit i en 
interventionsstudi

Deltagarna som fått 
både intensiv kost- och 
motionsrådgivning 
upplevde att 
kostförändringar 
främjade nivån av 
fysisk aktivitet och att 
fysisk aktivitet 
upplevdes som 

Hög 



	 	

livsstilsförändring
ar är 
kontraproduktiva 
eller främjande i 
hanteringen av typ 
2-diabetes. 

e där 
6 deltagare hade 
fått standardvård 
och information 
av läkare. 12 
deltagare hade 
fått intensiv 
kostrådgivning 
och 12 deltagare 
hade fått både 
intensiv kost- och 
motionsrådgivnin
g. 

stödjande i 
kostförändringar och 
vid 
blodglukoskontroller. 

Mathew, R., 
Gucciardi, 
E., De Melo, 
M. & 
Barata, P. 
2012. 
Canada. 
 
 

Att undersöka 
skillnader i 
upplevelser i 
hanteringen av typ 
2-diabetes, med 
betoning på behov, 
utmaningar och 
barriärer mellan 
män och kvinnor. 

Fokusgrupper 
och intervjuer. 
 
Kvalitativ design. 

17 män och 18 
kvinnor 
Totalt n = 35 
Medelålder: 57 år 

Det fanns skillnader i 
hur män och kvinnor 
hanterade sin diabetes. 
Bl.a. så föreföll 
kvinnorna utöva 
egenvård mer öppet än 
vad männen gjorde.  

Medel-
hög 

 
 
 

 

 


