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SAMMANFATTNING 

Introduktion: Diabetes mellitus typ 2 är den vanligaste formen av diabetes i världen 

och ökar lavinartat, det är en allvarlig endokrinologisk, progressiv sjukdom med stor 

risk för komplikationer. Då patientens livskvalitet är ett högt prioriterat mål behövs en 

hög grad av egenvård. För att patienten ska ha en möjlighet att lyckas bra i sin egenvård 

bör sjuksköterskan bistå med kunskaper inom omvårdnad i form av utbildning, stöd och 

information. 

Syfte: Syftet var att beskriva vilken information och stöd kring egenvård som vuxna 

individer med diabetes mellitus typ 2 finner värdefull samt redogöra vilka under-

sökningsgrupper som ingår i de inkluderade artiklarna.  

Metod: En beskrivande litteraturstudie som bygger på tolv vetenskapliga artiklar sökta i 

PubMed med sökorden Diabetes Mellitus Type 2, Self Care, samt Information. De är 

bearbetade av båda författarna. 

Huvudresultat: Flertalet patienter uttryckte behov av stöd och information från vård-

givaren kring kost, fysisk aktivitet samt viktreducering. Utbildning på grupp- samt 

individnivå värderades högt, särskilt att dela erfarenheter med andra. Dessa utbildnings-

insatser visade sig i form av stärkt självkänsla och därmed genom egenvård hantera sin 

sjukdom på ett adekvat sätt. Mobilbaserat egenvårdsstöd uppfattades meningsfullt och 

medförde god kontroll av diabetessjukdomen. Blodtester användes för att utvärdera 

effekten av olika beteendeförändringar. 

Slutsats: Utbildning på grupp- samt individnivå ansågs värdefull, men även web- och 

mobilstöd värderades högt. Patienter med typ 2 diabetes önskar information och stöd i 

allt högre grad, vårdgivaren och sjuksköterskan med kunskaper inom omvårdnad har 

därmed en nyckelroll för att förbättra egenvården. 
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ABSTRACT 

Introduction: Diabetes mellitus type 2 is the most common form of diabetes in the 

world and is rapidly increasing, it is a serious endocrinology, progressive illness with 

high chance of complications. Due to the patients life quality being a very important 

priority it is necessary for a continuous and rigorous selfcare. In order for the patient to 

have an opportunity to do so the nurse needs to support the patient with knowledge in 

the form of education, assistance and information. 

Purpose: The main purpose of this study is to describe what type of information, 

knowledge and support in regards to selfcare for grownups are valuable and helpful for 

individuals with diabetes mellitus type 2.  

Method: A descriptive literature study based upon twelve scientific articles found from 

PubMed database using the search words Diabetes Mellitus Type 2, Selfcare and 

Information. Both authors have processed the articles and search words. 

Aim objective: Numerous patients expressed the need for support and education 

concerning food, physical activities and weight balance. Education in group and 

individual levels are highly demanded, especially to share individual experiences 

between diagnosed patients. The educational activities generated an increased feeling of 

self-esteem and an opportunity through selfcare of being able to treat yourself in a 

correct manner. Mobilized selfcare support was considered useful and resulted in good 

control over Diabetes. Blood samples where used to examine the effect of different 

behavioral changes related to the treatment. 

Conclusion: Education in group and individual levels are considered very import-

ant and valuable, furthermore web- and mobile support were also considered 

valuable. Patients with type 2 diabetes desired information and support in to a greater 

extent, the caretaker and nurse with their knowledge within care, have a key role in the 

process of improving selfcare treatment for the diagnosed patients. 
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1. INTRODUKTION  

1.1 Definition av Diabetes mellitus samt historik  
Mulder (2017) beskriver att ordet diabetes har grekiskt ursprung och betyder ”genom-

passerande” och refererar till den stora mängden urin som passerar genom systemet.  Det 

latinska ordet mellitus betyder ”söt”, vilket är en referens till den söta smaken på urin. 

Diabetes har man känt till sedan antiken och medeltiden. År 1776 vet man att Matthew 

Dobson menade att den söta smaken på urin orsakades av överskott på glukos i blodet samt i 

urinen. Orsakerna till sjukdomen var till en början oklar men har framkommit över tid. År 

1921 kom det riktigt stora genombrottet då Fredrik Banting och Charles Best från Canada, 

medgav upptäckten av insulin detta årtal. 

1.2 Diagnoskriterier och Socialstyrelsens riktvärden 
Världshälsoorganisationen (WHO) har utarbetat diagnoskriterier för diabetes. Vid fp-glukos 

7,0 mmol/l eller högre föreligger diabetes. Även HbA1c (långtidsvärde av glukoshalten i 

blodet) kan användas för diagnos, två värden tas vid två olika tillfällen för att fastställa 

diagnos. Likaså kan OGTT (oral glukosbelastning) användas för att verifiera en diagnos 

(Mulder 2017). Socialstyrelsen (2017) har beslutat att hälso- och sjukvården bör fokusera på 

att sänka HbA1c-värdena till målvärden < 70 mmol/ mol i ett första steg och i senare skede 

ytterligare ett steg ner till < 52 mmol/mol för patienter med diabetes mellitus typ 2. Målet är 

att mindre än 10 procent av alla patienter med diabetes mellitus typ 2 ska ha HbA1c >70 

mmol/mol. 

1.3 Prevalens 
Diabetes mellitus typ 2 är den vanligaste formen av diabetes i världen och prevalensen ökar 

lavinartat (Agardh & Berne 2010). Det är en allvarlig endokrinologisk, progressiv sjukdom 

med stor risk för komplikationer som utgör en betydande ekonomisk tyngd och belastning 

för hälso- och sjukvården (Lindh, Lagging, Jörgensen & Lohm 2011). Mulder (2017) redo-

visar att på 1970-talet hade ca.3 procent av befolkningen i Sverige diabetes, år 2013 var 

prevalensen i Sverige 6,7 procent. Under senare decennier har man sett en kraftig ökning av 

diabetesförekomsten, främst insjuknande i typ 2 diabetes ökar kraftigt. Livsstilsfaktorer 

spelar en avgörande roll i den dramatiska ökningen, samt till viss del på grund av att jordens 

befolknings ökar och då även andelen äldre människor (Mulder 2017).  

I Europa beräknas ca.55 miljoner människor ha diabetes i dagsläget och i USA 26 miljoner, 

enligt Hanås (2014). Prevalensen i världen kommer att öka från 8,8 procent till 10,4 procent 
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beräknat på individer som är mellan 20-79 år gamla, uppskattningsvis kommer antalet att 

öka till 642 miljoner med diabetes år 2040, om inte utvecklingen hejdas. Procentuellt ökar 

diabetes mest i Asien, Afrika och Sydamerika. Typ 2 diabetes debuterar allt längre ner i 

åldrarna vilket åter igen beror på negativa konsekvenser av vår levnadsstil vilket även 

omfattar barn och ungdomar.  Fysisk inaktivitet och övervikt har blivit ett folkhälsoproblem 

och ökad diabetesförekomst kommer i dess kölvatten (Mulder 2017). 

1.4 Diabetes mellitus typ 1- samt typ 2 
Diabetes mellitus delas in i de två vanligaste formerna typ 1 och typ 2 diabetes, men även 

mindre vanliga former förekommer. Typ 1 kallades tidigare för ungdomsdiabetes eller 

juvenil diabetes. Typ 2 benämndes tidigare ålders- eller senil diabetes. Det stora flertalet 

patienter med diabetes har typ 2. Ålder för insjuknande i de båda kan variera, men etiologi 

och patogenes vid sjukdomsdebuten kan till viss del vara gemensamma. Komplikationer i 

sent skede är i stort sett desamma vid både typ 1- och typ 2 diabetes, då de förorsakas av 

metabola rubbningar, beskriver Mulder (2017). 

Typ 1 är alltid insulinberoende, bukspottkörtelns insulinproducerande betaceller förstörs av 

kroppens eget immunsystem, vilket innebär att detta är en så kallad autoimmun sjukdom. 

Följden blir brist på insulin och till slut upphör insulinproduktionen helt. Det innebär att 

glukos (druvsocker) får svårigheter att ta sig in i cellerna och stannar då kvar i blodbanan. 

Blodsockret stiger framför allt vid måltid och glukos utsöndras i urinen. Debuten för typ 1 

sker oftast före 35 års ålder. Barn och ungdomar i Europa samt i Norden har fortfarande 

vanligen typ 1, uttrycker Hanås (2014).   

Typ 2 uppkommer vanligen efter 35-40 års ålder. Typ 2 kallas ofta för icke insulin-

beroende, men ca.10 procent av alla individer med diabetes typ 2 behandlas med insulin. 

Viktminskning vid övervikt samt adekvat kostregim är viktigt i behandlingen av typ 2 

diabetes, förmågan att producera insulin är inte helt upphävd men ofta finns en insulin-

resistens som kan motverkas med tabletter per os. Det kommer nu rapporter som uttrycker 

att typ 2 diabetes ökar hos överviktiga tonåringar och då framförallt när det gäller flickor 

från Japan, Libyen, Nordamerika, England, men även andra delar av världen (Hanås 2014). 

Individer med typ 2 diabetes har således ofta insulinresistens men också en relativ insulin-

brist, och de med god metabol kontroll hade färre komplikationer.  

Komplikationer i sent skede till denna sjukdom är albuminuri, nefropati, retinopati, neuro-

pati samt alla hjärt- och kärl sjukdomar, uttrycker Agardh & Berne (2010). Komplikationer 
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kan innebära en akut hjärtinfarkt med sämre prognos än individer som inte har diabetes 

mellitus, och är dessutom den enskilt största riskfaktorn för ischemisk stroke. Utbildning 

brådskar vid debuten, det är initialt, troligen de första sex månaderna som hälso- och 

sjukvårdens kunskaper och attityder bäst tas emot av individen. Det är då som en ambitiös 

glukoskontroll skulle kunna ge ett bättre skydd mot komplikationer, skriver Wikblad (2012). 

En viktig riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom vid diabetes mellitus typ 2 är hyperglykemi. 

För varje en-procentig ökning av HbA1c-värdet har man noterat en riskökning med 11-16 

procent för att individen ska bli drabbad av hjärt- och kärlsjukdom (Cederholm, Eliasson, 

Zethelius, Eeg-Olofsson & Gudbjörnsdottir 2013). Diabetes är en rubbning av glukos-

metabolismen men även i hög grad en lipidrubbning och dessa båda ansvarar gemensamt för 

symtomatologin både i det akuta skedet och även under sjukdomens sena komplikationer 

(Mulder 2017). 

Individualiserade mångfacetterade behandlingsstrategier är önskvärda, de menar att 

patienterna ser ut att önska mer av dialog, delaktighet samt känsla av ansvar inom 

diabetesvården (Lindh et al 2011). En så kallad deskriptiv tvärsnittsstudie visar att många 

patienter med diabetes mellitus typ 2 som deltar i en informativ utbildning i grupp är 

betydligt mer fysiskt aktiva än de som inte deltar i grupputbildning (Knutsen, Bossy & Foss 

2017). En empirisk studie visar att patienter med nydebuterad diabetes mellitus typ 2 samt 

de med en duration på 10-15 år har störst behov av information samt även utbildning i 

grupp, uttrycker författarna (Isaksson et al 2015). En nackdel kan vara att patientgruppen 

med diabetes mellitus typ 1 inte ingår i denna litteraturstudie, denna grupp ökar, inte minst 

antalet barn med denna diagnos ökar och alltför många har redan en ketoacidos 

(ämnesomsättningsrubbning) vid diagnosen, vilket beskrivs i den vetenskapliga tidsskriften 

Diabetes Care, Ludvigsson (2017).                                              

1.5 Teoretisk referensram och egenvård 
Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem (1914-2007) redogör för sin teori om egenvård, 

vilket kan anses vara relevant för detta examensarbete. Enligt (Selanders, Schmieding & 

Hartweg 1995) har Orem utvecklat en egenvårds modell och utifrån denna arbetat med tre 

huvudområden. Enligt författarna definierar Orem egenvård i form av aktiviteter som 

individen på eget initiativ utför, för att på så sätt bevara välmående, hälsa och förbättrad 

livskvalitet. Sjuksköterskans omvårdnad bör befrämja patientens förmåga till egenvård. 

Dorothea Orem har vidareutvecklat tre specifika teorier som utgår från den generella 

omvårdnadsteorin: 
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 teorin om egenvård  

 teorin om egenvårdsbrist   

 teorin om omvårdnadssystem  

I teorin om egenvårdsbrist består kärntanken i att människan kan drabbas av ett flertal 

begränsningar som hindrar dem från att klara sitt egenvårdsbehov. Begränsningarna kan 

vara förorsakade av ett visst hälsotillstånd t.ex. diabetes. Orem betonar att omvårdnad måste 

vara ”legitimt” det vill säga relationen patient och sjuksköterska måste baseras på orsaken 

till omvårdnadsbehoven och inte av andra skäl t.ex. patientens medicinska status. Egenvård 

beskrivs som målinriktade aktiviteter som människan självständigt utför. Orem menar enligt 

Selanders, Schmieding & Hartweg (1995) att det är ett allmänmänskligt beteende som sker 

under påverkan av den sociala och kulturella miljö som individen befinner sig i.  

Wikblad (2012) beskriver att många patienter lever i decennier med sin diabetes och därmed 

är det av stor vikt att egenvårdsutbildning är ständigt närvarande och pågående. Patientens 

livskvalitet är ett högt prioriterat mål i behandlingen. I egenvården ingår såväl primär-, 

sekundär som tertiärprevention. Primärpreventionen kan handla om att minska övervikt och 

öka den fysiska aktiviteten. Den sekundära preventionen tar vid när man drabbats av sin 

diabetes och bland annat är det viktigt med en god glukoskontroll för att minimera olika 

komplikationer i sent skede. Om personen ändå utvecklar komplikationer vidtar den tertiära 

preventionen och innebär att patienten ska må så bra som möjligt trots komplikationer. I 

Sverige är det sjuksköterskor och då helst med vidareutbildning till diabetessjuksköterska 

som främst utbildar individer och dess anhöriga så de har en möjlighet att bedriva en så 

aktiv och adekvat egenvård som möjligt. 

1.6 Problemformulering 
Diabetes mellitus typ 2 är den vanligaste formen av diabetes i världen och prevalensen ökar 

lavinartat, det är en allvarlig endokrinologisk och progressiv sjukdom med stor risk för 

komplikationer som utgör en betydande ekonomisk belastning för hälso- och sjukvården. 

Individualiserade mångfacetterade behandlingsstrategier är önskvärda. Socialstyrelsen har 

beslutat att hälso- och sjukvården bör ha som mål att mindre än 10 procent av alla patienter 

med diabetes mellitus typ 2 ska ha HbA1c >70 mmol/mol.  

Det är både patientgrupper med diabetes mellitus typ 1- samt typ 2 som ligger över de 

rekommenderade värdena, vilket medför ett tydligt omvårdnadsproblem med omfattande 

komplikationer som följd.  Många patienter lever i decennier med sin diabetes och därmed 

är det av stor vikt att egenvårdsutbildning är ständigt närvarande och pågående, livskvalitet 
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är ett högt prioriterat mål i behandlingen. Tidigare forskning och framkommen data påvisar 

att varken patienter eller hälso- och sjukvården är till freds med egenvården och resultatet 

denna frambringar i positiv bemärkelse. 

Detta examensarbete kan om möjligt öka förståelsen och kunskapsnivån för sjuksköterskor 

och övrig vårdpersonal kring denna patientgrupp. Likaså med hopp om att examensarbetet 

kan leda till minskad risk för komplikationer och därmed en förbättrad livskvalitet för denna 

stora grupp patienter som ökar lavinartat tillika en kostnadseffektivisering av hälso- och 

sjukvården.                                                                                     

2. SYFTE  
Syftet var att beskriva vilken information och stöd kring egenvård som vuxna individer med 

diabetes mellitus typ 2 finner värdefull samt redogöra vilka undersökningsgrupper som ingår 

i de inkluderade artiklarna. 

2.1 Frågeställningar 

2.1.1 Fråga 1 

Vilken information och stöd kring egenvård finner vuxna individer med diabetes mellitus 

typ 2 värdefull?    

2.1.2 Fråga 2                                  

Vilka undersökningsgrupper ingår i de inkluderade artiklarna? 

3. METOD 

3.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie, vilket är en sammanfattning av forskning inom ett ämne av 

intresse som ofta är förberett att applicera som ett forskningsproblem i sitt sammanhang 

(Polit & Beck 2017). 

3.2 Sökstrategin 
Urval har skett genom sökning av artiklar i databasen PubMed. PubMed är sökbart över hela 

världen och anses som säker källa där man kan göra sökningar med MeSH ord och används 

ofta i omvårdnadsforskning. MeSH innebär ”Medical Subject Headings” vilket betyder att 

man hittar artiklar med varierande terminologi som innefattar samma område och innehåll 

(Polit & Beck 2017). Sökningen är utförd i PubMed och är gjord med hjälp av MeSH ord, 

vilka var Diabetes Mellitus Type 2, Self Care, samt Information. För begränsning av 

sökningarna användes söktermen AND för att kombinera MeSH termerna, detta ger mer 
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ändamålsenliga sökningar gentemot syftet (Polit & Beck 2017). Begränsningar som använts 

är artiklar författade senaste 10 åren, språket är engelska samt vuxna som är 19 år eller äldre. 

Även en manuell sökning är gjord med samma val av begränsning och söktermer som är 

relevanta för litteraturstudiens syfte. Sökstrategin har också begränsats med att samtliga 

artiklar ska finnas i fulltext på Högskolan i Gävle. Detta gav slutligen 243 artiklar. Se tabell 

1. 

Tabell 1. Söktabell 

Databas Begränsningar 

(limits), sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Valda 

artiklar 

 

PubMed 10 år, engelska,  

Adult 19+yers, 

180308 

”Diabetes Mellitus, Type 

2”[MeSH] AND ”Self Care” 

[MeSH] 

AND information 

243 

(206) 

55 10 

Manuell 

sökning 

10 år, engelska,  

Adult 19+yers, 

180414 

Relevans för 

inklusionskriterier, syfte och 

frågeställning 

  2 

 

3.3 Urvalskriterier 
Endast vetenskapliga artiklar från primära källor, artiklar som svarar på syftet och fråge-

ställningarna samt de som finns i fulltext på Högskolan i Gävle är inkluderade. Exkluderade 

artiklar är review artiklar, de artiklar som inte svarar på litteraturstudiens syfte och fråge-

ställning samt de artiklar som har mycket litet antal deltagare är likaså exkluderade. 

3.4 Urvalsprocess 
Sökningen i PubMed genererade 243 stycken artiklar. Första urvalet av artiklar skedde 

genom att läsa titel, redan där exkluderades de artiklar där man kunde utläsa att de inte 

svarade på syftet. Detta urval mynnade i 55 stycken artiklar som valdes ut som möjliga att 

svara på vårt syfte. Dessa 55 artiklar bearbetades genom att läsa titel, abstract, syfte och 

resultat och då identifierades 12 artiklar som kunde svara på syftet. Vid sista urvalet av 12 

artiklar bearbetades således hela artiklarna och författarna fann då att 2 artiklar inte svarade 

på syftet. Efter detta utfördes även en manuell sökning via sökmotorns förslag till relaterade 

artiklar till sökningen av de övriga artiklarna. Denna sökning gav 2 artiklar i tillägg som 

använts i resultatet tillsammans med de övriga 10 artiklarna som hittats via den första 
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sökningen i PubMed. Se figur 1. Primära källor var ett kriterium för att inkluderas i valda 

artiklar och omfattas i huvudsak av kvalitativa studier.  

 

Figur 1. Flödesschema av urvalsprocess. 

3.5 Dataanalys 
De valda vetenskapliga artiklarna är lästa vid ett flertal olika tillfällen av författarna för att 

förstå sammanhang och innehåll. Till vissa kärnord har ordbok och översättningsprogram 

använts för att säkerställa en korrekt översättning då artiklarna är skrivna på engelska. 

Därefter registrerades, titel, författare, syfte, metod, resultat, land och årtal i en tabell, för att 

på detta sätt tydliggöra bearbetningen och sammanställningen av resultatet samt skapa 

struktur (Polit & Beck 2017). Resultatdelen i artiklarna bearbetades för att svara på fråge-

ställning 2.1.1 Vilken information och stöd kring egenvård finner vuxna individer med 

diabetes mellitus typ 2 värdefull? Den metodologiska aspekten vi valt att titta på är vilka 

undersökningsgrupper, det vill säga antal deltagare, ålder och kön som ingår i de olika 

inkluderade artiklarna. I metoddelen fann vi de metodologiska svaren som svarar på fråge-

ställning 2.1.2 Vilka undersökningsgrupper ingår i de inkluderade artiklarna? Likheter och 

olikheter mellan artiklarna uppmärksammas. Slutligen dokumenteras resultatet av analysen, 

uttrycker Friberg (2017). 

4. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Vid en beskrivande litteraturstudie krävs det inget tillstånd från etiska nämnden. Författarna 

har använt sig av artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, vilket då kan antas att 

artiklarna är etiskt granskade samt eftersträvat att de genomgått en peer review (sakkunnig 

kollegial granskning). Författarna har likaså lagt stor vikt vid att vara objektiva, aktsamma 

• 188 artiklar exkluderades då titeln ej 
svarade på syftet. 

Totalt antal träffar:  

243 artiklar 

• Ytterligare 43 artiklar exkluderades då 
titel, abstract, syfte och resultat inte 
överensstämde med syftet. 

55 artiklar 

• 2 artiklar exkluderades då de inte 
svarade fullt ut på vårt syfte. 

12 artiklar 

• 2 artiklar inkluderades via manuell 
sökning.  

10 artiklar 

Totalt 12 artiklar 
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samt undvikit plagiat eller medvetet falsifierat resultatet. Resultatet är presenterat så 

sanningsenligt och noggrant som möjligt, utan subjektiva värderingar och partiskhet i 

enighet med vad som uttrycks av Polit och Beck (2017).      

5. RESULTAT 
Resultatet redovisas genom en sammanställning av tolv vetenskapliga artiklar som i huvud-

sak är kvalitativa, och som svarar mot syftet att beskriva information och stöd kring egen-

vård som vuxna individer med diabetes mellitus typ 2 finner värdefull. Fem olika under-

rubriker ger en tydligare bild av resultatet. Dessa rubriker är: 

 Livsstilsförändring  

 Utbildning av egenvård på gruppnivå  

 Utbildning av egenvård på individnivå  

 Smartphone- eller mobilsupport samt webbaserad information   

 Adekvat kontroll- och balans av glukoshalten i blodet  

Innehållet återges i löpande text och har således en tydlig koppling till rubriceringen, med en 

sammanvägning av resultatet där det är möjligt, tillika skillnader som framkommer.  

5.1 Livsstilsförändring 
Flertalet patienter i dessa studier fann det vara till stor hjälp att genomgå omfattande livs-

stilsförändringar och fysisk aktivitet med potentiell viktreducering uppfattas som en ingång 

till beteendeförändringar som i sin tur ger positiva sidoeffekter (Wermeling et al 2014, 

Malpass, Adrews & Turner 2008). En stark känsla av personligt ansvar och vilja uttrycktes i 

dessa berättelser och viktminskning betraktade deltagarna som en integrerad del av egen-

vården (Wermeling et al 2014). Deltagarna i studien bekräftar att de har en tydlig uppgift att 

hantera sin hälsa med hjälp av egenvård och medföljande livsstilsförändringar, men att 

behålla dessa över tid beskrivs lika svårt som förändringen i sig. Oberoende av sina vård-

givares uppmaningar uppfattade patienterna ett tydligt behov av karaktär och disciplin för att 

reducera vikten (Whitehead et al 2017).  

I ett flertal av de inkluderade artiklarna uttryckte deltagarna ett stort behov av vårdgivarens 

råd och hjälp kring näringslära, kost samt vikt och instruktioner att reducera vikten blev en 

tydlig och uppenbar markering för att ta eget personligt ansvar för en framgångsrik diabetes-

vård (Weymann, Härter, Dirmaier 2016, Wermeling et al 2014, Rygg et al 2010, Bastiaens 

et al 2009). 
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I studien av Wermeling et al (2014) påpekade dock patienterna att avsaknad av smärta och 

obehag, det faktum att inte känna av sin diabetessjukdom, var ett stort hinder för adekvat 

egenvård och därmed uppfattades det mer komplicerat att utföra livsstilsförändringar. 

Därmed förespråkar och framhåller patienterna att professionella inom hälso- och sjuk-

vården ska uppmuntra till egenvård i form av fysisk aktivitet och adekvat kostregim, för att 

de i högre grad ska använda sig av fysisk träning och på så sätt kunna påverka gällande 

förändringar vad gäller kostregimen (Wermeling et al 2014, Malpass, Andrew & Turner 

2008).  

Vissa deltagare i studien av Wermeling et al (2014) indikerade också att de underskattade de 

potentiella konsekvenser och möjliga komplikationer som föreligger för diabetes. Vissa 

patienter uppskattade en ganska direkt- och tydlig kommunikationsstil, andra patienter 

tyckte att den information som gavs var rent olämplig eller till och med förlämpande. 

Patienterna eller deltagarna betonade att deras kostvanor är väl rotade under uppväxten och 

har permanentats under många år, för dessa var förändring en lång process trots att de för-

stod att det var nödvändigt för att kunna förebygga olika typer av komplikationer i samband 

med diabetes.   

5.2 Utbildning av egenvård på gruppnivå 
Ett stort antal patienter i dessa studier kände fram för allt ett stort stöd, de kände sig inte 

längre så ensamma och likaså värderade deltagarna att kunna lära sig av sina kamrater och 

dela tidigare erfarenheter (Whitehead et al 2017, Rygg et al 2010, Bastiaens et al 2009). För 

det andra noterade deltagarna i studien av Bastiaens et al (2009) att närvara vid denna 

grupputbildning innebar att de kände sig motiverade att hålla fast vid deras behandlings-

strategi. Slutligen var patienterna klart positiva över den mängd användbar och konkret 

information som gavs om sjukdomen diabetes och dess patofysiologi samt även mer 

specifikt om näringslära (Whitehead et al 2017, Rygg et al 2010, Bastiaens et al 2009). I 

studien av Bastiaens et al (2009) värderade deltagarna att läraren var densamma vid varje 

utbildningstillfälle och likaså i samband med det stöd som gavs när kompletterande hälso- 

och sjukvårds insatser behövdes. Deltagarna i denna studie av Rygg et al (2010) uttryckte att 

om det fanns tillräckligt med information skulle de hjälpa dem att ”reda ut” sina problem, 

underlätta många av deras konfunderingar, skapa ett ökat självförtroende och förbättra 

möjligheten att hantera sin sjukdom.  

Positiva konsekvenser och ringar på vattnet av denna utbildning uppfattas vara en stärkt 

självkänsla och självinsikt att genom egenvård hantera sin diabetessjukdom på ett fullt 



 

10 

adekvat sätt, menar patienterna (Whitehead et al 2017, Weymann, Härter, Dirmaier 2016, 

Yu et al 2014, Rygg et al 2010, Bastiaens et al 2009). Deltagarna i denna studie av Rygg et 

al (2010) uttryckte att de erhöll knapphändig information från deras läkare och den allmänna 

hälso- och sjukvården, och därmed hade obesvarade frågor och funderingar, vilket också 

uttrycks av deltagarna i studien av Yu et al (2014), där patienterna beskriver att deras läkare 

är den viktigaste källan till information och stöd.  Nyligen diagnostiserade patienter saknade 

generell information om sin sjukdom och vilken typ av mat de skulle äta. De som haft sjuk-

domen under tämligen lång tid saknade information som uppdaterade deras kunskapsbas och 

konfirmerade att deras livsstil var adekvat (Rygg et al 2010). 

Flertalet patienter i de inkluderade artiklarna uppfattade även praktiska problem som var 

kopplade till sjukdomen, exempelvis att iordningställa en strikt diet med tillräckligt energi-

intag, ordna familjemiddagar, stabilisera blodglukoshalten i blodet (Whitehead et al 2017, 

Yu et al 2014, Rygg et al 2010, Bastiaens et al 2009). Likaså bar patienterna en osäkerhets-

känsla över att kunna hantera sin sjukdom, de kände sig förvirrade, oroade och bekymrade 

över kosten, läkemedelsbehandlingen och komplikationer (Rygg et al 2010). 

Deltagare i studien av Whitehead et al (2017) beskrev över tid att det skett en betydande 

förändring vad gäller deras syn kring diabetes och deras hälsa i stort, som ett direkt resultat 

av studien. Deltagarna beskrev vidare att de utvecklat ett ökat förtroende för sin förmåga till 

egenvård och därmed en ökad kontroll av sjukdomen, vilket också mynnade i en mer själv-

säker roll och samarbete gentemot sin primära vårdgivare. Den stegrande känslan av för-

troende för situationen gjorde att många deltagare aktivt diskuterade med vårdgivaren vad 

som uppfattades saknas i behandlingen. I flertalet av de inkluderade artiklarna beskrev 

deltagarna ett antal utmaningar med önskemål om mer stöd och mer information i framtiden. 

De tydligaste parametrarna där mer information och stöd var önskvärt var kring kost-

regimen, den fysiska aktiviteten samt viktreducering, vilka tydligt påverkade adekvat egen-

vård och möjligheterna till förändring i positiv riktning (Whitehead et al 2017, Rygg et al 

2010, Bastiaens et al 2009).  

5.3 Utbildning av egenvård på individnivå 
Först och främst önskade deltagarna i studierna av Weymann, Härter & Dirmaier (2016) och 

Yu et al (2014) information samt snabb och personlig vård för att kunna få en känsla av 

kontroll över deras sjukdom, genom den evidensbaserade websidan i studien. De hade 

önskemål att få dela olika erfarenheter med andra för att kunna uppfylla praktiska och 

känslomässiga behov. Det efterfrågades även en ”webplats online” för att kunna få hjälp 
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med egenvård- och beteendeförändringar som var knuten till vården. Patienterna hade likaså 

önskemål om ett patientcentrerat perspektiv på den information som presenterades för dem 

till exempel språk, sociokulturellt sammanhang och tydlig medicinsk information. Likaså 

efterfrågades även hjälp för att komma över hinder och underlätta användningen av en 

websida för egenvård.  

De flesta patienterna i studierna av Weymann, Härter & Dirmaier (2016) och Yu et al (2014) 

beskriver att deras läkare är den viktigaste källan till information och stöd. De intervjuade 

patienterna i denna studie av Weymann, Härter & Dirmaier (2016) använde flera olika 

kompletterande informationskällor (t.ex. media/TV, apotekare, internet samt vänner med 

diabetes) om de inte förstått, hållit med eller inte blivit nöjda med den givna informationen 

från deras läkare. Alla patienter sa att de i allmänhet skulle vilja dela besluten med deras 

läkare och för att kunna göra detta behövde de aktuell och förståelig information om 

sjukdomen diabetes, olika förslag på behandlingsalternativ och dess fördelar samt risker. 

Patienterna önskade tillhandahålla en sofistikerad, korrekt samt förståelig individuell 

utbildning. Majoriteten av de svarande sa att de sökte på nätet minst en gång i månaden, för 

att få information om sin diabetessjukdom. De flesta sökte fakta kring allmän information 

om diabetes, kost, motion, behandlingsalternativ, självhjälp, risker, olika biverkningar av 

specifika behandlingsalternativ samt akuta komplikationer. Den information som ansågs 

vara mest relevant av de flesta deltagare berörde komplikationer av sjukdomen diabetes, 

följt av blodglukoskontroll, grundläggande information om diabetes, effekten- och risker av 

olika behandlingsalternativ. Deltagarna i denna studie av Yu et al (2014) beskriver och 

redogjorde för en serie hälsobehov som inte var till fylles och uppgav att de ville ha snabb 

och skräddarsydd kunskap om deras sjukdom samt även ha möjlighet till att dela sina 

erfarenheter med andra patienter.  

5.4 Smartphone- och mobilsupport samt webbaserad information. 
Majoriteten av deltagarna i den japanska studien av Waki et al (2014 och Nes et al (2012), i 

grupperna som testar ett mobilbaserat egenvårdsstöd, kunde med lätthet inlemma systemet i 

sina dagliga rutiner. Samtliga deltagare var motiverade och det kändes meningsfullt att 

använda sig av mobilbaserat egenvårdsstöd på grund av känslan av säkerhet som detta 

system påvisade, vilket i sin tur medförde en bättre kontroll av sin diabetes. De flesta del-

tagarna hade likaså en positiv erfarenhet och bedömde det vara enkelt, inspirerande och 

användbart med detta mobilstöd (Waki et al 2014, Nes et al 2012). För vissa av deltagarna i 

studien av Nes et al (2012) var det en utmaning att använda sig av telefonen, men för de 
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flesta kändes detta familjärt, det största problemet var de så kallade ”touch-knapparna” som 

hade liten text och var mindre logiska samt storleken på mobiltelefonerna som uppfattades 

alltför stora. Likaså var flertalet patienter nöjda med att återkopplingen låg på en hög nivå, 

det hjälpte dem att återfå tidigare ”cooping-strategier” för att sköta om sin diabetes. 

Majoriteten kunde följa råden kring fysisk aktivitet, det gav dem kurage att följa kost-

regimen, kontrollera blodglukoshalten och ta läkemedel vid korrekt tidpunkt. 

Samtliga deltagare i studien av Booth et al (2016) som utvärderade ett datorbaserat själv-

hanteringsprogram i fokusgrupperna hade positiva synpunkter på dataprogrammet, några 

åsikter var ”mycket användbar”, ”vara till stor hjälp”, ”möjlighet att hålla fokus” samt ”lätt 

att använda”. Deltagarna uppfattade att besöket hos dietisten var till stor hjälp samt att en 

matdagbok upplevdes vara till stor nytta. Flera uttryckte att de uppfattade att de hade en god 

måltidsordning men när de skrivit matdagbok insett att det i själva verket inte var så, det 

fanns mycket att ändra på till det hälsosammare. Deltagarna fick träffa andra patienter med 

diabetes typ 2 för att ta del av hur de klarade sin egenvård och hur de upplevde det att ha 

diabetes, den delen uppskattades mycket. Med viss utveckling kan detta dataverktyg enligt 

patienterna komma att bli ett användbart hjälpmedel i egenvården kring typ 2 diabetes. 

Deltagarna lyckades förbättra sina HbA1c- värden inom en så kort period som tre månader, 

och dessutom fann deltagarna systemet lätt att använda utan att vara alltför tidskrävande 

(Waki et al 2014). 

5.5 Adekvat kontroll- och balans av glukoshalten i blodet 
De flesta deltagarna i båda grupperna rapporterade att det var värdefullt att utföra kontroller 

av blodglukos på egen hand (Tanenbaum, Leventhal, Breland, Yu, Walker & Gonzales 

2015, Lindenmeyer, Whitlock, Sturt & Griffiths 2010). Deltagarna i studierna av Whitehead 

et al (2017) och Tanenbaum et al (2015) började även använda dessa testresultat av blod-

glukos för att utvärdera effekten av flera specifika beteendeförändringar, där många ansåg 

att en ökad förförståelse kring fördelarna med fysisk aktivitet var kopplat till en förbättrad 

kontroll av blodglukosvärden, vilket var mycket värdefullt.  

Samtliga deltagare i studien av Lindenmeyer et al (2010) i interventionsgruppen beskrev att 

de utförde blodglukoskontroller på egen hand de allra flesta dagar, medan de var klart mer 

sällan förekommande i kontrollgruppen. Några deltagare i interventionsgruppen nämnde 

påvisat samband mellan fysisk aktivitet eller kostregim och deras blodglukosnivåer, varav 

de flesta av dessa beskrev att de aktivt försökt minska sina blodglukosnivåer. För del-

tagarna i båda dessa grupper framstod det mer meningsfullt med blodglukoskontroller på 
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egen hand än resultaten av HbA1c, när dessa värden sammanfördes. De flesta deltagarna 

kände inte till eller kom inte ihåg deras HbA1c-värden eller trodde att blodglukoskontroll på 

egen hand och HbA1c-värden var desamma. Flera deltagare från båda grupperna berättade 

att deras ordinarie hälso-och sjukvårdsenhet inte uttryckte deras HbA1c-värden, vilket de då 

uppfattade som en indikation på att deras diabetessjukdom var adekvat kontrollerad.                                                                                           

Fler deltagare i studien av Lindenmeyer et al (2010) i interventionsgruppen förstod och 

agerade på deras resultat av blodglukoskontroller som utfördes på egen hand, jämfört med 

kontrollgruppen. Många deltagare i denna studie av Tanenbaum et al (2015) framhävde att 

beteendeförändringar måste ske stegvis, vissa av dem experimenterade för att lösa flera 

hälsoproblem samtidigt, bland annat lärde de sig testa sina blodglukosvärden. De flesta såg 

på blodglukostester med nyfikenhet, vilket kunde leda till att fler började leta mönster 

mellan de resultat som framgick och deras beteende för övrigt (Tanenbaum et al 2015, 

Lindenmeyer et al 2010). Flera deltagare mätte sina värden för att se vilken effekt på blod-

glukoset det hade samt konstaterade att olika typer av kost genererade olika blodglukos-

värden samt även fastevärden. Deltagarna blev aktiva problemlösare på egen hand och lärde 

sig ändra sin kost- och måltidsordning till det bättre, utifrån sina blodglukostester (Tanen-

baum et al 2015). De flesta deltagarna i studierna av Tanenbaum et al (2015) samt Linden-

mayer et al (2015) uppgav att de litade på sina egenhändigt utförda blodglukoskontroller och 

att det blev ett gensvar på att deras ansträngningar fungerade, detta var således en stor hjälp i 

deltagarnas egenvård. Många patienter fick en förförstålse kring deras insatser som berörde 

bl.a. läkemedel, viktminskning, kost och motion och det blodglukosresultat det mynnade i, 

vilket blev en nyckel till bättre egenvård ansåg många deltagare. Deltagarna i den japanska 

studien av Waki et al (2014) lyckades förbättra sina HbA1c- värden inom en så kort period 

som endast tre månader. Det fick många patienter i studierna av Tanenbaum et al (2015) 

samt Waki et al (2014) att känna att sjukdomen blev hanterbar och minskade deras rädsla för 

framtida komplikationer av sjukdomen diabetes. 

5.6 Undersökningsgrupper som ingår i de inkluderade artiklarna 
De inkluderade personerna i samtliga studier hade diagnosen diabetes mellitus typ 2. Antal 

deltagare, ålder och kön fanns tydligt redovisat i samtliga inkluderade artiklar. Ser vi till 

antal kvinnor och män från samtliga studier är männen flest, representerade med 304 

stycken mot 244 stycken kvinnor.  I de flesta artiklar fanns åldern även redovisat i medel-

ålder men i en studie var ålder redovisat enligt 23 personer varav 11 kvinnor, ålder 20-29 år 

= 2 stycken, 40-59 år = 7stycken, 60-79 år = 14 stycken (Yu et al 2014). I ytterligare en 
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studie fanns ålder redovisade och den varierade mellan 30-80 år, 30 personer varav 18 

kvinnor (Malpass, Adrews & Turner 2008). I studien av (Weymann, Härter, Dirmaier 2016) 

fann man två steg, det första steget där 10 patienter och 7 läkare var inkluderade, nästa steg 

inkluderade 178 diabetespatienter varav 78 kvinnor och medelåldern var 62 år, denna studie 

är den som avviker vad gäller det största deltagarantalet. I den minsta studien deltog 14 

personer varav 9 kvinnor, medelålder 60,3 år (Tanenbaum et al 2015). En till nästan lika 

liten studie finns inkluderad med 15 stycken personer varav 5 kvinnor, medelålder 59,6 år 

(Nes et al 2012). Det fanns två studier med lika många deltagare men antal kvinnor skiljer 

sig, 22 personer varav 9 kvinnor, medelålder 61 år varav den andra 22 personer varav 13 

kvinnor, medelålder 58 år (Lindenmeyer et al 2010, Rygg et al 2010). Något större med 27 

patienter varav 13 kvinnor, medelålder 55 år (Whitehead et al 2017). I växande skara 

kommer härnäst 35 personer varav 19 kvinnor, medelålder 59 år (Wermeling et al 2014). I 

interventionsgruppen var det 43 stycken varav 16 kvinnor, medelålder 60 år 41 stycken i 

kontrollgruppen varav 19 stycken kvinnor, medelålder 58år (Booth et al 2016). 44 personer 

varav 21 kvinnor medelålder 66 år (Bastiaens et al 2009). Avslutningsvis, i studien av Waki 

et al (2014) var det 54 personer varav 13 kvinnor, medelålder 57,3 år. För en tydligare över-

sikt per studie, se tabell 2. 

6. DISKUSSION 

6.1 Huvudresultat 
Vid en värdering av samstämmigheten mellan de olika referenserna i resultatet återfinns en 

hög grad av konsensus. Många patienter uttryckte ett stort behov av vårdgivarens råd och 

hjälp kring näringslära, kost, fysisk aktivitet och instruktioner att reducera vikten blev en 

tydlig och uppenbar markering för att ta eget personligt ansvar för en framgångsrik diabetes-

vård. Utbildning på gruppnivå innebar att många patienter kände ett stort stöd, de kände sig 

inte längre ensamma och de värderade högt att få möjlighet att dela erfarenheter och lära sig 

av sina kamrater. Utbildning på individnivå innebar att patienterna fram för allt uttryckte att 

de önskade snabb och personligt stöd och vård för att få en känsla av kontroll över sin sjuk-

dom samt att de önskade få dela erfarenheter med andra patienter för att uppfylla både sina 

praktiska och känslomässiga behov. Positiva konsekvenser och ringar på vattnet genom 

utbildning både på grupp- samt individnivå sågs i form av stärkt självkänsla och genom 

egenvård hantera sin diabetessjukdom på ett adekvat sätt, uttryckte patienterna. Flertalet 

patienter uppfattar att de får en knapphändig information av sin läkare och därmed fanns 

många obesvarade frågor kvar, detta uppfattades vara en mycket viktig källa för information 
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och stöd. De allra flesta deltagarna uppfattade ett mobil- eller webbaserat egenvårdsstöd som 

meningsfullt, motiverande och medförde en bättre kontroll av deras diabetessjukdom. Det 

finns en entydig bild av att många patienter finner det värdefullt att utföra blodglukos-

kontroller på egen hand, och i vissa fall använda testresultaten för att utvärdera effekten av 

de olika beteendeförändringar som utförts och fick därmed en koppling till de olika insatser 

som gjorts. Det framkom också att det förelåg en bristande förförståelse kring vad HbA1c-

värdet innebar. 

6.2 Resultatdiskussion 
För att resultatdiskussionen ska uppfattas överskådlig väljer vi att använda de underrubriker 

som finns uttalade i resultatdelen, utbildning på grupp- och individnivå är här samman-

slagna. Sist i diskussionsdelen finner man svar på vilka undersökningsgrupper som ingår i 

de inkluderade artiklarna. 

Orems egenvårdsteori stödjer resultaten och författarnas egna teser. Orem beskriver 

egenvård som målinriktade aktiviteter som människan självständigt utför och för detta 

behövs stöd och information för att klara egenvården på bästa sätt. Orem ansåg att egenvård 

är aktiviteter som individen på eget initiativ utför, för att bevara hälsa, välmående och 

förbättrad livs-kvalitet. 

Livsstilsförändring 

Många patienter i dessa studier uttryckte ett stort behov av vårdgivarens råd och hjälp kring 

näringslära, kost, fysisk aktivitet och instruktioner att reducera vikten blev en tydlig och 

uppenbar markering för att ta eget personligt ansvar för en framgångsrik diabetesvård 

(Weymann, Härter, Dirmaier 2016, Wermeling et al 2014, Rygg et al 2010 Batiaens et al 

2009, Malpass, Andrews & Turner 2008), vilket också styrks av Wikblad (2012). Det är 

mycket viktigt att gruppen sjuksköterskor arbetar aktivt med att dämpa utvecklingen av 

övervikt, uppfattar författarna, vilket ökar risken för typ 2 diabetes hos unga vuxna och även 

hos barn, vilket också framhålls av Mulder (2017). I studien av Whitehead et al (2017) 

uttrycker dock vissa patienter att det känns viktigt att sköta sin hälsa med hjälp av egenvård 

och medföljande livsstilsförändringar, men att behålla dessa över tid beskrivs vara lika svårt 

som förändringen i sig, vilket också författarnas upplevelse har varit i kontakten med dessa 

målgrupper. Vårdgivarens stöd och aktuella handlingar måste utgå från både dem själva och 

den som blivit drabbad och dess uppfattning om varför och hur personen är i behov av hjälp. 

Om livsstilsförändringar ska nå framgång behöver patienten information och därmed mer 

kunskap, vilket de kan behöva stor hjälp med för att kunna påverka kända riskfaktorer 
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(Wikblad 2012). Författarna samtycker med Wikblad och menar att här har sjuksköterskan 

och dennes roll som expert inom karaktärsämnet omvårdnad en oerhört viktigt funktion.  I 

föreliggande litteraturstudies resultat framkom att en avsaknad av smärta och obehag från 

sin diabetessjukdom utgjorde ett stort hinder för att upprätthålla en adekvat egenvård samt 

att utföra önskvärda livsstilsförändringar (Wermeling et al 2014). Detta är något som 

författarna framhåller som ett uppenbart bekymmer och är även en sannolik orsak till att 

diagnoser verifieras alltför sent. 

Utbildning av egenvård på grupp-samt individnivå 

Utbildning på gruppnivå innebar att många patienter kände ett stort stöd, de kände sig inte 

längre ensamma och de värderade högt att få möjlighet att dela erfarenheter och lära sig av 

sina kamrater (Whitehead et al 2017, Rygg et al 2010, Bastiaens et al 2009). 

Grupputbildning uppskattas ofta av patienter med diabetes genom att dela erfarenheter med 

personer i liknande situation, understryker Wikblad (2012). Utbildning på individnivå 

innebar att patienterna fram för allt uttryckte att de önskade snabbt och personligt stöd och 

vård för att få en känsla av kontroll över sin sjukdom samt att de önskade få dela olika 

erfarenheter med andra patienter för att uppfylla både praktiska och känslomässiga behov 

(Weymann, Härter & Dirmaier 2016,Yu et al 2014).  

Positiva konsekvenser och ringar på vattnet medgav utbildning både på grupp- samt 

individnivå och sågs i form av stärkt självkänsla och genom egenvård hantera sin diabetes-

sjukdom på ett adekvat sätt, uttryckte patienterna (Whitehead et al 2017, Weymann, Härter 

& Dirmaier 2016, Yu et al 2014, Rygg et al 2010, Bastiaens 2009), vilket också är erfaren-

heten från författarnas sida. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har gjort 

flertalet systematiska litteraturöversikter om ”Patientutbildning vid diabetes” som kan 

befrämja de önskemål om stöd och information som är önskvärd för denna målgrupp, 

belyser Wikblad (2012) samt författarna. 

Flertalet patienter uppfattar att de får knapphändig information av sin läkare och därmed 

fanns många obesvarade frågor kvar, detta uppfattades vara en mycket viktig källa för 

information och stöd (Weymann, Härter & Dirmaier 2016,Yu et al 2014, Rygg et al 2010), 

den uppfattningen delas i viss mån (Mulder 2017, Hanås 2014, Wikblad 2012). 

Deltagare i studien av Whitehead et al (2017) beskrev över tid att det skett en betydande 

förändring vad gäller deras syn kring diabetes och deras hälsa i stort, som ett direkt resultat 
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av studien, vilket framhålls i litteraturen som en positiv effekt av utbildning på inte minst 

gruppnivå, framhåller Wikblad (2012). 

Smartphone- och mobilsupport samt webbaserad information 

De allra flesta deltagarna uppfattade ett mobil- eller webbaserat egenvårdsstöd som klart 

meningsfullt, motiverande och medförde en bättre kontroll av deras diabetessjukdom (Booth 

et al 2016, Waki et al 2014, Nes et al 2012). Dessa patienter ansåg att egenvårdsstöd i form 

av ”webplats online” underlättade för att klara all egenvård och beteendeförändringar som 

krävs för bättre livskvalitet samt minskad risk för olika typer av komplikationer, uttrycker 

Isaksson et al (2015). 

För vissa deltagare i studien av Nes et al (2012) var det en utmaning att använda sig av 

telefonen, men för de flesta kändes detta familjärt, vilket uppfattas ligga helt i tiden enligt 

författarna och mobiltelefonen har fått fäste i alla samhällsgrupper och åldrar världen över. 

Flera uttryckte att de uppfattade att de hade en god måltidsordning men när de skrivit mat-

dagbok insett att det i själva verket inte var så, det fanns mycket att ändra på till det hälso-

samare (Booth et al 2016), vilket också styrks av författarna. 

Adekvat kontroll- och balans av glukoshalten i blodet 

Det finns en entydig bild av att patienter finner det värdefullt att utföra blodglukos-

kontroller på egen hand, och i vissa fall använda testresultaten för att utvärdera effekten av 

de olika beteendeförändringar som utförts och fick därmed en koppling till de olika insatser 

som gjorts (Whitehead et al 2017, Tanenbaum et al 2015, Lindenmeyer et al 2010). Flertalet 

patienter i studien av Tanenbaum et al (2015) kände att sjukdomen blev hanterbar när en 

förförståelse fanns kring egenhändigt utförda blodglukoskontroller och minskade därmed 

deras rädsla för framtida komplikationer av sjukdomen diabetes, vilket uppfattas vara fullt 

logiskt enligt både Wikblad (2012) och författarna.  

Alla insulinbehandlade diabetiker bör göra egenkontroller av blodglukos, utan denna insats 

är det ytterst svårt att uppnå den flexibilitet som krävs för en optimal livskvalitet och 

behandlingseffekt, enligt Mulder (2017). Diagnoskriterierna för diabetes är angivna när 

risken för mikrovaskulära komplikationer ökar märkbart, men faktum är att makrovaskulära 

komplikationer ökar redan vid lägre glukosnivåer Detta styrker att en god egenvård redan 

från diabetesdebuten är mycket viktigt (Lilja, Hellgren & Jansson 2018). Många deltagare i 

studien av Whitehead et al (2017) ser en koppling mellan fysisk aktivitet- och kostregim och 

deras blodsockernivåer och aktivt försöker minska dessa, författarna delar till viss del denna 

uppfattning, men uppfattar också stora skillnader hos den enskilde i att aktivt medverka till 
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sänkta blodglukosnivåer. De flesta deltagarna kände inte till eller kom inte ihåg deras 

HbA1c-värden eller trodde att blodglukoskontroll på egen hand och HbA1c-värden var 

desamma. Flera deltagare från båda grupperna berättade att deras ordinarie hälso-och 

sjukvårdsenhet inte uttryckte deras HbA1c-värden, vilket de då uppfattade som en indikation 

på att deras diabetessjukdom var adekvat kontrollerad (Lindenmeyer et al 2010).  

Wikblad (2012) framhåller att genomsnittlig HbA1c över lång tid är en tydlig och påverkbar 

faktor för fortsatt god hälsa vid diabetes, vilket också författarna styrker. Wikblad (2012) 

uttrycker vidare att nefropati aldrig ses om HbA1c-värdena varit mindre eller lika med < 58 

mmol/mol, likaså att en ambitiös glukoskontroll tidigt efter debuten generellt grundlägger ett 

bättre skydd mot komplikationer. Deltagarna i den japanska studien av Waki et al (2014) 

lyckades förbättra sina HbA1c- värden inom en så kort period som endast tre månader, 

vilket författarna menar att tydliga egenvårdsinsatser påverkar detta i rätt riktning.  

Undersökningsgrupper 

De undersökningsgrupper som finns med i de inkluderade artiklarna är tydligt redovisade i 

ålder, kön och antal deltagare. Flera studier har runt 20 deltagare, några ännu färre och sedan 

ända upp till 178 deltagare. Medelåldern ligger i de flesta studierna runt 60 år. Männen i 

studierna är något överrepresenterade mot kvinnorna om samtliga studiedeltagare läggs 

samman från alla studier. Validiteten anses hög då populationen i de inkluderade artiklarna 

är individer med diabetes mellitus typ 2 och det är deras erfarenhet, behov och så vidare som 

mäts i studierna. Populationen är inte så stor i vissa studier vilket är vanligt i kvalitativa 

studier som ofta har ett lägre antal deltagare än i kvantitativa studier med omfattande data 

och material att bearbeta (Polit & Beck 2017). 

6. 3 Metoddiskussion 
Då PubMed gav ett utfall med en tillräcklig mängd artiklar och vissa fanns som dubbletter i 

Cinahl, så valdes slutligen enbart artiklar från PubMed. Sökningen sker inledningsvis med 

valda begränsningar av artiklar som är författade de senaste fem åren, språket är engelska 

samt vuxna som är 19 år eller äldre. Via PubMed samt Cinahl får vi slutligen 159 stycken 

artiklar totalt sett, därför väljs begränsningar av artiklar som är författade de senaste tio åren, 

språket är engelska samt vuxna som är 19 år eller äldre för att därmed få ett större urval 

lämpliga artiklar att välja mellan. Det kan anses som en styrka att ha artiklar från flera år 

tillbaka i tiden, då det ger ett större utbud men även som en svaghet då det även innebär att 

äldre artiklar kommer att inkluderas. Sökorden som slutligen är använda var Diabetes 
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Mellitus Type 2, Self Care samt Information. Många olika kombinationer av sökord är 

prövade, men gav endera alltför många träffar eller nästan inga alls.  

Primära källor och de artiklar som svarar på syftet var ett kriterium för att inkluderas i valda 

artiklar och omfattas i huvudsak av kvalitativa studier, de exkluderade artiklarna svarade inte 

på syftet. Även en manuell sökning gjordes där resultatet svarar väl på syftet. De valda 

vetenskapliga artiklarna är lästa av författarna vid ett flertal tillfällen som kan anses vara en 

styrka för att nå en högre kvalité. Kärnord är översatta för en korrekt tolkning av språket. 

Resultatet är sammanställt i tabell och sedan bearbetat i löpande text för att besvara syfte 

och frågeställningar.  

Denna studie är en beskrivande litteraturstudie vilket kan vara fördelaktigt om man vill 

kartlägga den forskning som finns inom ett område eller omvårdnadsproblem. Det kan ses 

som en förberedelse inför kommande forskning, att först ta reda på aktuell forskning inom 

området och se vad den visar (Polit & Beck 2017).  

6.4 Kliniska implikationer för omvårdnad  
Detta arbete kan anses vara till gagn för kvalitetsäkrings- och utvecklingsarbeten inom 

hälso- och sjukvårdsenheter som handlägger patienter med diabetes mellitus typ 2. 

Förbättringsarbete, kvalitetssäkring av verksamheten och patientcentrerad vård anser 

författarna är mycket viktiga områden för sjuksköterskor att arbeta med i den kliniska 

praktiken.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
Under urvalet av artiklar uppmärksammades att det finns få artiklar som beskriver vilket 

egenvårdsbehov, stöd och information yngre individer med diagnosen diabetes mellitus typ 

2 har. Dessa individer upplevs av författarna ha andra behov av egenvårdsstöd än de 

individer som är något äldre.  

6.6 Slutsats 
Denna studie kan ge en fördjupad kunskap om vad vuxna individer med typ 2 diabetes 

efterfrågar i form av stöd och information. Många patienter uttryckte ett stort behov av 

vårdgivarens råd och stöd kring kost, fysisk aktivitet och viktreduktion. Utbildning på både 

grupp- och individnivå ansågs som värdefull men även olika web- och mobilstöd värderades 

högt. Vårdgivaren och sjuksköterskan med sina kunskaper inom omvårdnad har en nyckel-

roll för att förbättra egenvården. Examensarbetet kan vara till gagn för kvalitetsäkrings- och 
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utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvårds enheter som vårdar patienter med diabetes 

mellitus typ 2.  
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Dataanalysmetod 

Bastiaens, H., Sunaert, 

P., Wens, J., Sabbe, B., 

Jenkins, L., Nobels, F., 

Snauwaert, B. &Van 

Royen, P.  

2009 

Belgien 

Supporting diabetes self-

management in primary care: 

pilot-study of  

a group-based programme 

focusing on diet and exercise 

Observations-

studie 

Kvantitativ 

ansats 

44 personer varav 21 

kvinnor medelålder 66 

år. 

Enkät 

Mätvärden 

Analyser utfördes med SPSS 14.0. 

och icke-parametriska test  

samt T- test. Mätvärden. 

 

Booth, A.O., Lowis, C., 

Hunter, S.J., Dean, M., 

Cardwell, C.R. & 

McKinley, M.C.  

2016 

Storbritannien 

Development 

and Evaluation of a Computer-

Based, Self-Management Tool 

for People Recently 

Diagnosed with Type 2 Diabetes 

RCT-studie 
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41 st. i kontroll-gruppen 
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version 16. T-test, chi-square test 

samt Analys av kovarians 

(ANCOVA). DOQ. Analys från 

fokusgrupper anges ej. 

Lindenmeyer. A., 

Whitlock, S., Sturt, J. & 

Griffiths, F.  

2010 

Storbritannien 

Patient engagement with a 

diabetes self-management 

intervention. 

Beskrivande 

design 

Kvalitativ 

ansats 

22 personer varav 9 

kvinnor, medelålder 61 

år. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Ljudinspelades, 

transkriberade och kodade. 

Analyser tematisk och fall 
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Djupintervjuer. 

Ljudinspelade, kodade. 

Tematisk data analys 

Nes, A.A., van Dulmen, 

S., Eide, E., Finset, A., 

Kristjánsdóttir, O.B., 

Steen, I.S. & Eide, H. 

2012 

Norge 

The development and feasibility 

of a web-based intervention with 

diaries and situational feedback 

via smartphone to support self-

management in patients with 

diabetes type 2. 

Beskrivande 

design 

Kvalitativ 

ansats 

 

15 personer varav 5 

kvinnor, medelålder 

59,6 år. 

Enkäter, intervjuer.  

 

Deskreptiv statistisk analys togs ut 

och kodades samt teman 

analyserades. 



 

 

Rygg, L.Ø., Rise, M.B., 

Lomundal, B., Solberg, 

H.S. & Steinsbekk, A.  

2010 

Norge 

Reasons for participation in 

group-based type 2 diabetes self-

management education. A 

qualitative study. 

Beskrivande 

design 

Kvalitativ 

ansats 

22 personer varav 13 

kvinnor, medelålder 58 

år. 

Fokusgrupper och 

individuella halvstrukturerade 

intervjuer.  Transkriberades, 

kondenserades och text 

kodades, delades in i teman. 

Tematisk analys. 

Tanenbaum, M,L., 

Leventhal, H., Breland, 

J.Y., Yu, J., Walker, 

E.A., Gonzalez, J.S.  

2015 

USA 

Successful self-management 

among non-insulin-treated adults 

with Type 2 diabetes: a self-

regulation perspective. 

Grounded 

theory approach 

Kvalitativ 

ansats 

14 personer varav 9 

kvinnor, medelålder 

60,3 år.  

 

Individuella intervjuer. 

Transkriberades 

Analyserades av ett kodningsteam, 

med hjälp av begreppet 

sjukdomssammanhang. 

Waki, K., Fujita, H., 

Uchimura, Y., Aramaki, 

E., Omae, K., Kadowaki, 

T. & Ohe, K.  

2014 

Japan 

DialBetics: smartphone-based 

self-management for type 2 

diabetes patients. 

RCT-studie 54 personer varav 13 

kvinnor, medelålder 

57,3 år. 

Icke-blind studie Deskreptiv statistisk analys. 

Wermeling, M., Thiele-

Manjali, U., Koschack, 

J., Lucius-Hoene, G. & 

Himmel, W.  

2014 

Tyskland 

Type 2 diabetes patients' 

perspectives on lifestyle 

counselling and weight 

management in general practice: 

a qualitative study. 

Beskrivande 

design 

Kvalitativ 

ansats 

35 personer varav 19 

kvinnor, medelålder 59 

år. 

Intervjuer. 

Transkriberades 

Tematiska rammetoden. 

Weymann, N., Härter, 

M. & Dirmaier, J.  

2016 

Tyskland 

Information and decision support 

needs in patients with type 2 

diabetes. 

RCT-studie 

Kvalitativ 

anats samt 

Kvantitativ 

ansats 

10 patienter och 7 

läkare. 178 diabetes 

patienter varav 78 

kvinnor, medelålder 62 

år. 

Halvstrukturerade intervjuer 

med 10 patienter och sju 

läkare. Andra steget 

frågeformulär med diabetes 

patienter. 

Innehållsanalys, Likert-skala. 



 

 

Whitehead, L. C., 

Crowe, M.T., Carter, 

J.D., Maskill, V.R., 

Carlyle, D., Bugge, C. & 

Frampton, C.M.A. 

2016 

Australien 

A nurse-led interdisciplinary 

approach to promote self-

management of type 2 diabetes: 

a process evaluation of post-

intervention experiences. 

RCT-studie 

Kvalitativ 

ansats 

27 patienter varav 13 

kvinnor, medelålder 55 

år. 

Intervjuer. 

Digitalinspelades och 

transkriberades. 

Tematisk innehållsanalys. 

Yu, C.H., Parsons, J.A., 

Hall, S., Newton, D., 

Jovicic, A., Lottridge, 

D., Shah, B.R. & Straus, 

S.E.  

2014 

Canada 

User-centered design of a web-

based self-management site for 

individuals with type 2 diabetes - 

providing a sense of control and 

community 

Mixmetod 

Kvalitativ 

ansats och 

kvantitativ 

ansats 

23 personer varav 11 

kvinnor, ålder 20-29 år 

= 2 st., 40-59 år = 7st., 

60-79 år = 14 st. 

Intervju i fokusgrupp samt 

individuella tester. 

Intervjuerna transkriberades, 

delades in i teman och 

kategorier och analyserades 

noga. 

Kognitiv uppgiftsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabell 3. Överskiktstabell resultat. 

Författare Syfte Resultat 

Bastiaens, H., Sunaert, P., 

Wens, J., Sabbe, B., Jenkins, 

L., Nobels, F., Snauwaert, B. 

&Van Royen, P. 

Att utveckla och implementera utbildning av egenvård på 

gruppnivå för människor med typ 2 diabetes inom 

primärvården i vald kommundel. 

Patienterna värderade att läraren var densamma vid varje utbildningstillfälle och 

det stöd som gavs när kompletterande hälso- och sjukvårds insatser behövdes. Att 

närvara vid denna grupputbildning innebar att de kände sig tydligt motiverade att 

hålla fast vid deras behandlingsstrategi.  

Booth, A.O., Lowis, C., 

Hunter, S.J., Dean, M., 

Cardwell, C.R. & McKinley, 

M.C. 

Att utveckla och utvärdera en datorbaserad kost och 

motions aktiviteter i ett självhanterings program för 

personer som nyligen diagnostiserats med typ 2 diabetes. 

Alla deltagare i fokusgrupperna hade positiva synpunkter på det datoriserade 

programmet. Deltagarna uppfattade att besöket hos dietisten var till stor hjälp samt 

att en matdagbok upplevdes vara till stor nytta. Deltagarna fick träffa andra 

patienter med diabetes typ 2 för att ta del av hur de klarade sin egenvård och hur de 

upplevde det att ha diabetes. Med viss utveckling kan detta dataverktyg enligt 

patienterna komma att bli ett användbart hjälpmedel i egenvården kring typ 2 

diabetes.  

Lindenmeyer. A., Whitlock, 

S., Sturt, J. & Griffiths, F. 

Huvudsyftet var att förklara hur deltagarna dagligen 

klarade ut egenvården kring sin typ 2 diabetes och dess 

effekt av kursen ”Diabetes manual”. 

Alla deltagarna i interventionsgruppen beskrev att de utförde blodsockerkontroller 

på egen, medan det var klart mer sällan förekommande i kontrollgruppen. Några 

deltagare i interventionsgruppen nämnde påvisat samband mellan fysisk aktivitet 

eller kosthållning och deras blodsockernivåer. Fler deltagare i interventionsgruppen 

förstod och agerade på deras resultat av blodsockerkontroller som utfördes på egen 

hand, jämfört med kontrollgruppen. I båda dessa grupper framstod det mer 

meningsfullt med blodsockerkontroller på egen hand än resultaten av HbA1c. 

Malpass, A., Andrews, R. & 

Turner, K.M. 

Att fastställa effekten av kostregim och fysisk aktivitet vid 

detta sjukdomstillstånd. 

Patienterna framhåller att professionella inom hälso- och sjukvården ska uppmuntra 

till egenvård i form av fysisk aktivitet och adekvat kostregim, för att de i högre 

grad ska använda sig av fysisk träning och på så sätt strategiskt påverka 

förändringar vad gäller kostregimen. Flertalet patienter fann det vara till stor hjälp 

att genomgå omfattande livsstilsförändringar och fysisk aktivitet med potentiell 

viktreducering uppfattas som en ingång till beteendeförändringar som i sin tur ger 

positiva sidoeffekter.  



 

 

Nes, A.A., van Dulmen, S., 

Eide, E., Finset, A., 

Kristjánsdóttir, O.B., Steen, 

I.S. & Eide, H. 

Att utveckla och testa genomförbarheten av ett tre 

månaders webb-baserat stöd, levererat via smartphone 

för att stödja självhantering hos patienter med 

diabetes typ 2. 

 

Deltagarna var nöjda över att delta i studien med webbaserat stöd i 

egenvård via mobiltelefoner och de flesta uppfattade denna erfarenhet som 

ett stöd, det kändes meningsfullt och motiverande. För vissa patienter var 

det en utmaning att använda telefonen. Flertalet patienter var nöjda med att 

återkopplingen låg på en hög nivå. Majoriteten kunde följa råden kring 

fysisk aktivitet, det gav dem kurage att följa kostregimen, kontrollera 

blodsockerhalten och ta läkemedel vid korrekt tidpunkt. 

Rygg, L.Ø., Rise, M.B., 

Lomundal, B., Solberg, H.S. & 

Steinsbekk, A. 

Att undersöka orsaker att delta i egenvårdsutbildning på 

gruppnivå, för patienter med typ 2 diabetes. 

Patienterna hade en osäkerhetskänsla över att ha diabetes, de kände sig förvirrade, 

oroade och bekymrade över kosten, läkemedels-behandlingen och potentiella 

komplikationer. Deltagarna uttryckte att om det fanns tillräckligt med information 

skulle de hjälpa dem att ”reda ut” sina problem, underlätta många av deras 

konfunderingar, skapa ett ökat självförtroende och förbättra möjligheten att hantera 

sin sjukdom. Nyligen diagnostiserade patienter saknade generell information om 

sin sjukdom och vilken typ av mat de skulle äta. De som haft sjukdomen under lång 

tid saknade information som uppdaterade kunskapsbasen och konfirmerade att 

deras livsstil var adekvat.  

Tanenbaum, M,L., Leventhal, 

H., Breland, J.Y., Yu, J., 

Walker, E.A., Gonzalez, J.S. 

Att klargöra rollen som självtester av blodsocker i 

egenvård av typ 2 diabetes från patientens perspektiv samt 

att undersöka hur de lärde sig att hantera deras diabetes 

effektivt och om självtester av blodsocker spelade en viktig 

roll i detta.  

Deltagarna började använda tester av blodsocker för att utvärdera effekten av flera 

specifika beteende-förändringar, vilket fick många patienter att känna att 

sjukdomen blev hanterbar och minskade deras rädsla för framtida komplikationer 

av sjukdomen diabetes.  

Waki, K., Fujita, H., 

Uchimura, Y., Aramaki, E., 

Omae, K., Kadowaki, T. & 

Ohe, K. 

Kartläggning av användbarheten av Dial-Betics 

mobilsupport system. 

Deltagarna lyckades förbättra sina HbA1c värden inom en så kort period som 

endast tre månader. Majoriteten av deltagarna i gruppen Dialbetic kunde med 

lätthet inlemma systemet i sina dagliga rutiner. Samtliga deltagare var motiverade 

att använda sig av Dialbetic på grund av känslan av säkerhet som detta system 

påvisade, vilket i sin tur medförde en bättre kontroll av sin diabetes.  

Wermeling, M., Thiele-

Manjali, U., Koschack, J., 

Lucius-Hoene, G. & Himmel, 

W.  

Att undersöka erfarenheterna av typ 2-diabetes patienter 

med livsstils rådgivning från sina praktiserande läkare och 

utforska hur patienternas preferenser gällande rådgivning 

är inbäddat i samband med självhantering och bredare 

kulturella aspekter av mat.  

 

Patienterna påpekade det faktum att inte känna av sin diabetessjukdom var ett stort 

hinder för adekvat egenvård. Deltagarna uttryckte ett stort behov av vårdgivarens 

råd och hjälp kring näringslära, kost samt vikt. Vissa deltagare indikerade också att 

de underskattade de potentiella konsekvenser och möjliga komplikationer som 

föreligger för diabetes. Vissa patienter uppskattade en ganska direkt- och tydlig 

kommunikationsstil, andra tyckte att den information som gavs var rent olämplig 

eller till och med förolämpande.   



 

 

Weymann, N., Härter, M. & 

Dirmaier, J. 

Avsikten var att få insikt kring synpunkterna av 

informationsbehov hos patienter med typ 2 diabetes. 

De intervjuade patienterna använde flera olika kompletterande informationskällor 

(media/TV, apotekare, internet samt vänner med diabetes) om de inte förstått, hållit 

med eller inte blivit nöjda med informationen från deras läkare. Alla patienter sa att 

de i allmänhet skulle vilja dela besluten med deras läkare, för att kunna göra detta 

behövde de aktuell och förståelig information om sjukdomen diabetes, olika förslag 

på behandlingsalternativ och dess fördelar samt risker. Patienterna önskade 

tillhandahålla en sofistikerad, korrekt samt förståelig individuell utbildning. 

Whitehead, L. C., Crowe, 

M.T., Carter, J.D., Maskill, 

V.R., Carlyle, D., Bugge, C. & 

Frampton, C.M.A.  

Var att undersöka acceptabla interventioner och få insikt i 

människors erfarenheter av att 

genomföra interventionen i vardagen upp till 6 månader 

post intervention.  

 

Deltagarna bekräftar att de har en tydlig uppgift genom att hantera sin hälsa med 

hjälp av egenvård och medföljande livsstilsförändringar. Deltagare beskrev över tid 

att det skett en betydande förändring vad gäller deras syn kring diabetes och deras 

hälsa i stort, som ett direkt resultat av studien.  Deltagarna beskrev vidare att de 

utvecklat ett ökat förtroende för sin förmåga till egenvård. Många ansåg att en ökad 

förförståelse kring fördelarna med fysisk aktivitet var kopplat till förbättrad 

kontroll av blodsockervärden.  

Yu, C.H., Parsons, J.A., Hall, 

S., Newton, D., Jovicic, A., 

Lottridge, D., Shah, B.R. & 

Straus, S.E. 

Att designa och testa en web-baserat egenvårds verktyg för 

patienter med typ 2 diabetes för dess användbarhet och 

genomförbarhet. 

Patienterna uppgav att de ville ha snabb och skräddarsydd kunskap om deras 

sjukdom samt även ha möjlighet till att dela sina erfarenheter med andra patienter. 

De önskade information samt snabb och personlig vård för att kunna få en känsla 

av kontroll, genom denna evidensbaserade websida. De önskade få dela 

erfarenheter med andra för att kunna uppfylla praktiska och känslomässiga behov. 

Patienterna önskade ett patientcentrerat perspektiv på den information som 

presenterades för dem t.ex. språk, sociokulturellt sammanhang samt medicinsk 

information.  

 

 


