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Sammanfattning    

 

Diabetes är ett växande folkhälsoproblem som drabbar fler och fler människor. För att 

vården ska kunna ta hand om denna växande patientkategori så behöver patienternas 

egenvård främjas. Distriktssköterskor har ett ansvar att skapa en god vårdrelation för att 

främja egenvården. Syftet med denna studie är att belysa hur distriktssköterskan kan 

möjliggöra egenvården hos patienter med diabetes typ 2 med hjälp av empowerment. En 

litteraturstudie gjordes som utgick från elva vetenskapliga artiklar. Metoden som an-

vändes var en systematisk litteraturstudie. Denna metod valdes eftersom den är lämpad 

för att analysera icke experimentella studier som relaterar till ett valt ämnesområde. 

Efter analys fann författaren fem huvudteman. Dessa teman visade att distriktssköters-

kan kan främja egenvården genom att väcka patients förståelse, genom att kommunice-

ra, genom att vara jämlik i mötet med patienten, att anpassa informationen samt att 

lyssna till patienten. För att empowerment ska kunna skapas krävs det en bra relation 

mellan distriktssköterskan och patienten. Detta kan skapas genom ömsesidig kommuni-

kation där distriktssköterskan är lyhörd för vad patienten efterfrågar. Mer än medicinska 

termer måste tas hänsyn till, även sociala och känslomässiga bakgrunder måste spela in 

i samtalet. För att främja empowerment i vården idag måste patienten bemötas med re-

spekt som leder till en jämlik vårdrelation. Mer forskning behöver utföras kring vad 

empowerment innebär för personer med diabetes typ 2. 

 

 

 

Nyckelord: Diabetes Typ 2, Egenvård, Empowerment, distriktssköterska. 
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Inledning 

Att leva med diabetes typ 2 ställer höga krav på både den sjuka och deras omgivning. För 

personer som har diabetes typ 2 innebär det att lära sig leva med en sjukdom livet ut. För att 

dessa patienter skall kunna hantera sin sjukdom på bästa sätt och för att uppnå en god livssitu-

ation kan det vara värdefullt att distriktssköterskan stödjer patienterna så att de blir delaktiga i 

sin egenvård och på så sätt utarbetar mål för egenvården tillsammans med patienten.   

 

Empowerment är ett redskap som kan användas för att stödja patienter till att bli delaktiga i 

sin egenvård. Det är viktigt att patienten känner att hon har kontroll över sitt eget liv och de 

faktorer som påverkar hälsan. Som distriktssköterskor möter vi ett stort antal patienter med 

diabetes typ 2 både i primärvården och i hemsjukvården. Distriktssköterskan har en viktig roll 

då det gäller att hjälpa och stödja patienter med diabetes typ 2 att ta kontroll över sina liv.  

 

Författaren har valt att använda termerna distriktssköterska, diabetes och patienten. Distrikts-

sköterskan kommer att stå för både sjuksköterska och diabetessköterska. Diabetes syftar på 

diabetes typ 2. Patienten syftar på patienter med diabetes. Författaren har även valt att använ-

da pronomen hon för patienten. Detta har gjorts för att få ett enhetligt begrepp i studien och 

för att det underlättar för läsaren.   

 

Bakgrund 

Diabetes är ett växande folkhälsoproblem som benämns som en global pandemi (Agardh, 

Berne & Östman, 2005). År 2000 beräknades omkring 171 miljoner människor ha diagnosen 

diabetes runt om i världen. Enligt världshälsoorganisationen [WHO] kommer troligtvis denna 

siffra att mer än fördubblats till år 2030 (WHO 2008). Enligt en rapport från statens beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU] har ca 4 procent av den totala svenska befolkningsmängden 

någon form av diabetes (SBU, 2009). Omkring 90-95% av alla diabetiker i Sverige har diabe-

tes typ 2, vilket blir cirka 300 000 personer (Neuwirth, 2007).  

 

Diabetes typ 2, så kallad NIDD (non-insulin dependent diabetes mellitus), är den mest fre-

kventa formen av diabetes. Den benämns även som åldersdiabetes då den är vanligast hos 

personer över 50 år, vilket kan vara missvisande eftersom den upptäcks allt mer hos yngre 

personer (Agardh et al., 2005). Diabetes typ 2 kan vara ärftlig. Faktorer som övervikt, inakti-

vitet och stress kan påskynda utvecklingen av diabetes. Övervikt bidrar till att kroppen får 

svårt att producera tillräckligt med insulin i kombination med att känsligheten för insulinet 

minskar (Ericson, E & Ericson, T., 2002; Agardh et al., 2005). 

 

Diabetes innebär även en ökad risk för komplikationer som åderförkalkning, hypertoni, ned-

satt njurfunktion samt kärlförändringar i ögats näthinna (Agardh et al., 2005). 

Målet med behandlingen av diabetes typ 2 är att behålla en hög livskvalitet, symtomfrihet och 

att minska risken för akuta och långsiktiga komplikationer. De fem hörnstenarna i diabetesbe-

handlingen är kost, motion, perorala antidiabetika, insulin samt egenvård (Wikblad, 2006; 

Socialstyrelsen, 2009). 

 

Att leva med en kronisk sjukdom som diabetes 

Att leva med en kronisk sjukdom, såsom diabetes, tvingar förutom den drabbade, även famil-

jen till att göra förändringar som kan påverka framtiden. Att anpassa sig att leva med en kro-

nisk sjukdom är en komplex process som innebär en förlust i sitt normala liv (Telford, Kralik 
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& Koch, 2006). När patienten kommer till insikt om sin diabetessjukdom följer naturligt ett 

behov av att resonera kring konsekvenserna av sjukdomen.  Inte sällan konfronteras patienter-

na med känslor så som rädsla, frustration och hopplöshet (Olshansky et al., 2008). Att leva 

med en kronisk sjukdom som diabetes påverkar den sjukes liv påtagligt och skapar dagligen 

konkreta livspåverkande val.  Rädslan för att få komplikationer eller att dö påverkar patienten 

negativt och är en ständig källa till oro (Koch, Kralik, Sonnack 1999). Andra faktorer som 

diet och trötthet påverkar också. Detta återspeglar sig i minskade möjligheter till att göra de 

aktiviteter som hon skulle ha velat delta i, alternativt tvingas patienten att välja bort delar av 

det som varit självklart för henne tidigare (Koch, et al. 1999). Patienten identifierar sig inte 

som tidigare utan ser sig själv som den diabetessjuka. Det personliga jaget knyts till diabetes 

(Olshansky et al., 2008). Det är inte förrän patienten med en kronisk sjukdom har accepterat 

sin sjukdom som hon kan gå vidare. Det är viktigt att patienten bygger upp sin identitet igen 

då en ”ny” identitet hjälper henne att leva med sin kroniska sjukdom (Koch et al., 1999).  

 

Egenvård  

Alla människor har allmänna grundläggande behov såsom fysiska, psykiska, sociala och exis-

tentiella behov vilka måste tillfredställas (Hendersson, 1969). Egenvård definieras som en 

patients möjlighet att upptäcka och hantera symtom, behandlingar, fysiska och psykiska kon-

sekvenser och beteendeförändring så som motion och kostförändring (Barlow, Wright, Sheas-

by, Turner & Hainsworth, 2002). 

 

I studie av Pagel (2004) uttryckte patienterna att egenvårdsförmågan var en specifik skicklig-

het som de utvecklade. Det var genom erfarenheter från sjukdomen som deras kunskapsnivå 

ökades. Dessutom upplevde de att stödet från medpatienter, i samma situation, bidrog till 

ökad kunskap. Denna kunskap gav dem en trygghet som bidrog till att de vågade vara flexibla 

och kunde utnyttja kunskapen i nya situationer (ibid). I Pagels (2004) studie framkom också 

att patienterna upplevde att förutsättningen för en väl fungerande egenvård är goda relationer i 

kombination med att bli lyssnad till. En väl fungerande egenvård bidrar till ett ökat välbefin-

nande vilket leder till ökad frihetskänsla. 

 

Egenvården för patienter med diabetes innefattar att själv förändra sin medicinering, kostva-

nor och motion efter behov då detta leder till ökad självständighet. I egenvården tar patienten 

över vårdansvaret. För samhället kan främjande av egenvård vara ett medel att hantera den 

stora ökningen av kroniskt sjuka och minska beroendet av sjukvårdspersonal och vårdinrätt-

ningar (Anderson & Horvath, 2004).  

 

Distriktssköterskan roll och ansvar 

Distriktssköterskans arbete inom diabetesvården omfattar uppföljning av HbA1c samt be-

handlingen, vilket kan innefatta justering av både tabletter och insulindoser samt även utbilda 

patienten gällande injektionsteknik. Distriktssköterskan ansvarar även för fotundersökningar, 

utprovning av material för egenmätning av glukosvärden samt hjälpmedel för administration 

av insulin som är lämplig för den enskilda patienten. Distriktssköterskan har även en viktig 

roll i att ge stöd och handleda patienten så att denna klarar sin vardag på bästa sätt. Dessutom 

är viktigt att distriktssköterskan finns tillgänglig för patienten när problemen uppkommer 

(Wikblad, 2006). 

 

Distriktssköterskan har ansvar att lära känna sin patient och utifrån patientens egna önskemål 

skapa en modell för att leva med sjukdomen som passar patienten. Att förstå patientens käns-
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lor och önskemål kring sin sjukdom är viktigt för att kunna lyckas med ett bra behandlings-

program som passar patienten (Henderson, 1969). Distriktssköterskans roll är att bistå patien-

ten med omvårdnadsåtgärder som leder till tillfrisknande och hälsa. Enligt Henderson är di-

striktssköterskans uppgift att tillgodose patienten med verktygen för att uppnå autonomi.  

 

Distriktssköterskan bör använda de nationella riktlinjerna för att styra diabetesvården så att 

den blir likvärdig oavsett plats. I de nationella riktlinjerna för Diabetesvård poängteras vikten 

av att forma vårdteam, både inom primär- och slutenvården. Vårdteamet utgörs av läkare, 

diabetessköterskan, dietist samt fotvårdsterapeuter. Dessutom rekommenderas att en vård-

överenskommelse tecknas mellan patienten och vårdgivaren. Med en sådan överenskommelse 

tillkommer det också en individuell handlingsplan som utformas av patienten i samråd med 

vårdgivaren (Socialstyrelsen, 2009). Genom att patienten är med och utformar planen klargörs 

vilken aktiv roll patienten själv har i sin behandling. Resultatet är ett ökat självförtroende, 

ökad kontroll samt en större självkänsla för patienten. Den individuella planen kan också lig-

ga till grund för diskussioner mellan vårdgivaren och patienten och hjälpa till att forma hur 

man ska gå vidare i behandlingen (Wikblad 2006). Genom att sjukvården använder sig av 

evidensbaserad utbildningsmetod ökas möjligheten för diabetespatienten att uppnå god hälsa 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

Distriktssköterskans arbete styrs av lagar och förordningar såsom Hälso- och sjukvårdslagen 

1982:763, Patientdatalagen 2008:355 samt Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvår-

dens område SFS 1998:531. I dessa lagar och förordningar beskrivs att vården ska ges med 

respekt för alla människors lika värde. Vården ska vara av bra kvalitet och ge en trygghet för 

patienten. Den ska ges i samråd med patienten utifrån de villkor och behov som patienten 

upplever. Dessa villkor garanteras genom en dokumenterande journal. Respekt ska ges för 

patientens självbestämmande och integritet och dessutom ska kontinuiteten tillgodoses (Raa-

du, 2008). 

 

Termen empowerment  

Ordet empowerment härstammar från det latinska ordet ”potere” som betyder att ha förmågan. 

Intresset för empowerment, inom vårdperspektivet, härstammar från definitionen skapad av 

World Health Organization (WHO) kring hälsofrämjande, under 1980-talet som en process 

för att möjliggöra för patienten att få ökad kontroll över och förbättra deras egen hälsa. På 

senare tid har empowerment förknippats med diskussioner och strategier kring förebyggande 

vårdstrategier och samhällsinsatser (Gibson, 1991).   

 

Empowerment kan ses som en process eller som ett mål. Den senare reflekterar en egenskap. 

Oavsett hur man ser på empowerment så är det ett abstrakt koncept, det är med andra ord obe-

roende av tid och plats. En del av svårigheten att definiera empowerment är att den tar olika 

former för olika människor och inom olika kontext (Rappaport, 1984). Man kan förklara em-

powerment enklast som en process att hjälpa patienten ta kontroll över faktorer som påverkar 

deras hälsa (Funnell & Anderson, 2004). Även om empowerment involverar en patients be-

hov så är det beroende av ett kollektivt samarbete. Empowerment fokuserar mer på lösningar 

än på problem. Den vänder sig mer till människors styrkor, rättigheter och förmågor och 

mindre till brister och behov. Helt klart är empowerment ett positivt koncept (Gibson, 1991). 

 

Empowerment är ett rörligt koncept där man både ger och tar makt. Med andra ord så är mak-

ten delad. Empowerment anses vara ett demokratiskt koncept då det främjar fördelning av 

makt. Det finns ett behov att uppmärksamma inte bara hur de maktlösa försöker att ta makt 
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utan även hur de mäktiga släpper makt (Gibson, 1991). Syftet med empowerment är att hjälpa 

patienter att använda sina egna förmågor att ta kontroll över sin sjukdom. Empowermentan-

dan konfirmerar patienten som expert i sitt eget kunskapsbehov och som kunniga att lösa sina 

egna problem (Redman, 2007). Patienten skall ha stor påverkan på beslutfattandet av sin sjuk-

domsbehandling. För att kunna göra det så måste de först informeras om fördelarna och ris-

kerna med behandlingsalternativen (Wikblad, 2006; Gibson, 1991; Funnell & Anderson, 

2004). För att empowerment ska bli framgångsrikt måste tre villkor uppfyllas. Först får em-

powerment inte bli en avstjälpningsplats av ansvar från distriktssköterskor till patienter och 

deras familjer utan att garantera att dessa har förmågan och resurserna att hantera sjukdomen. 

För det andra måste distriktssköterskorna lösa problemen med patientens dåliga hantering av 

kroniska sjukdomar. Slutligen måste alla distriktssköterskor praktisera i en självständighets-

stödjande funktion (Redman, 2007). 

 

Empowermentbaserat förhållningssätt  

Björvell (1999) beskriver empowerment som ett förhållningssätt inom vården. Detta innebär 

att man tar hänsyn till patientens kunskaper och tankar kring sin hälsa. Detta är ett positivt 

förhållningssätt som uppmuntrar till samarbete och stimulans i syfte att främja egenvården 

(ibid). Empowermentbaserat förhållningssätt har som utgångspunkt att distriktssköterskan har 

expertkunskapen gällande sjukdomen medan endast patienten har kunskapen om att leva med 

sjukdomen (Wikblad, 2006; Gibson, 1991; Funnell & Anderson, 2004). 

 

Funnell och Anderson (2003) menar att vården inte kan ge patienten empowerment, vården 

kan dock bistå med förutsättningarna för att patienten skall uppnå empowerment. Vidare me-

nar Funnell och Andersson (2003) att patienten kan uppnå empowerment först då denna har 

tillräckligt med information och skicklighet som behövs för att ta kontroll över sin egenvård 

samt tillräckliga resurser för att genomföra besluten (ibid). 

 

För att kunna arbeta utifrån empowerment krävs det att distriktssköterskan ändrar sin inställ-

ning från att känna sig ansvarig för patienten till att känna sig ansvarig inför patienten. Skill-

naden innebär att distriktssköterskan arbetar tillsammans med patienten, istället för att egen-

händigt bestämma åt patienten.  Genom att skapa en ömsesidig relation till patienten där den-

na själv får arbeta ut sina specifika mål kan distriktssköterskan främja empowerment (Anders-

son & Funnell, 2003; Paterson, 2001). Distriktssköterskan måste därför arbeta utifrån ett pati-

entcentrerat förhållningssätt vilket innebär att patienten inte styrs mot ett i förväg bestämt 

mål. För att lyckas med detta så måste egenvårdsplanen utarbetas i samråd med patienten så 

att den överensstämmer med patientens mål, prioriteter och dennes livsstil och sjukdomsbild. 

Det väsentligaste som distriktssköterskan måste göra är att lyssna på patienten och ta reda på 

vad patienten har behov av för att uppnå en optimal egenvård. Målet med empowerment är att 

patienterna skall inta en ny roll som aktiva och välinformerade medarbetare (Funnell & An-

derson, 2004). 

 

Problemformulering 

När det gäller vård av personer med diabetes typ 2 har egenvården en central roll. Under sena-

re tid har empowerment lyfts fram som ett viktigt förhållningssätt inom diabetesvården.  Em-

powerment innebär ett samarbete mellan patienten och vårdteamet där patienten är ansvarig 

för egenvården. I detta samarbete har distriktssköterskan en viktig roll då det gäller att bistå 

patienten med de kunskaper och färdigheter som patienten behöver för att kunna göra sina 

informerade val och på detta sätt ha kontroll över och ta konsekvenserna av sina gjorda val. 
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Därför är det väsentligt att studera vad patienten anser öka deras möjlighet att uppnå empo-

werment i sin egenvård  

 

Det finns flera studier som teoretiskt belyser hur empowerment kan möjliggöras ur vårdper-

sonalens perspektiv. Däremot finns det få studier, som samlat, belyser patientens erfarenheter 

av hur de tycker att egenvård kan möjliggöras med hjälp av empowerment. Författaren ansåg 

det därför intressant att göra en övergripande systematisk litteraturstudie om empowerment 

med fokus på patienten erfarenheter. 

 

Syfte 

Syftet är att belysa egenvården för diabetes typ 2 patienter med hjälp av empowerment.  

 

Följande fråga ställdes: 

Vad, ur ett patientperspektiv, ökar möjligheten att uppnå empowerment i egenvården? 

 

Metod 

Författaren har gjort en systematisk litteraturstudie. Detta innefattar att inom det valda ämnes-

området systematiskt söka litteratur som sedan kritiskt granskas. En systematisk litteraturstu-

die samlar aktuell forskning inom ett ämne och åstadkommer en syntes av data kring detta 

material. Syftet är att finna beslutsunderlag för den kliniska verksamheten (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

För att kunna skapa en syntes av data valdes Evans analysmodell (2002) då denna modell, 

enligt Friberg (2006), är en bra metod för sammanställning, analys och tolkning av resultat 

från publicerade forskningsartiklar. Evans analysmetod omfattar fyra faser 1) insamling av 

datamaterial, 2) identifikation av nyckelfynd, 3) sökande efter likheter och skillnader mellan 

nyckelfynden samt 4) tillbakablick för att säkerställa att resultatet överensstämmer med origi-

naldata. 

Datainsamling  

I enlighet med Evans (2002) fas ett, påbörjades databaserad sökning efter vetenskapliga artik-

lar i databaserna: CINAHL, PubMed, MedLine samt SweMed+. De engelska sökorden som 

användes var: empowerment, diabetes, self-care och interview i olika kombinationer. ”Limi-

tar” som sattes var Peer Reviewed, abstract availble, link to Fulltext samt publikations år mel-

lan 2000-2009 (se tabell 1).   

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier  

Studierna skulle innefattade vuxna patienter med diabetes typ 2. Dessutom skulle de vara kva-

litativa och utgå från patienternas erfarenheter. Studierna skulle vara från år 2000 och framåt 

för att begränsa studien till aktuell forskning. Artiklarna måste vara engelskspråkiga. Författa-

ren exkluderade studier som innefattade barn eller yngre personer, litteraturöversikter, typ 1 

diabetes, andra kroniska sjukdomar, artiklar med enbart ett vårdar- eller anhörigperspektiv 

samt artiklar skrivna på annat språk än engelska. Artiklarna måste dessutom vara av väster-

ländskt ursprung för att vara tillämpliga på svensk sjukvård. 
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Datamaterial 

Vid varje sökning fann författaren mellan 16 till 43 artiklar i de olika databaserna. Utav dessa 

artiklar valdes 33 artiklar ut (se tabell 1) på urval av artiklarnas titlar. Totalt 123 artiklar ex-

kluderades eftersom de inte svarade an på syftet eller uppfyllde inklusionskriterierna. Därefter 

lästes samtliga 33 artiklarnas abstrakt igenom och utifrån det valdes 7 artiklar ut som stämde 

in på syftet och som uppfyllde inklusionskriterierna. Sökning gjordes även på FoU-enhetens 

(Forskning och utveckling i primärvården) webbsida vilket resulterade i ytterligare en artikel 

(Edwall, Hellström, Öhrn & Danielson 2008). Även en manuell sökning gjordes. Genom att 

söka efter referenser i andra artiklar fann författaren ytterligare 3 stycken artiklar till arbete. 

Total så identifierades 11 artiklar som stämde överrens med syftet.  

 

Därefter granskades och kvalitetsbedömdes samtliga 11 artiklar. I Forsbergs & Wengströms 

(2008) bok fann författaren en checklista för granskning av kvalitativa studier. Denna check-

lista användes för att kvalitetsgranska studierna. Med hjälp av checklistan granskades studier-

na utifrån syfte, frågeställning, design, urval, analys och värdering. Denna granskning utför-

des för att öka trovärdigheten och för att tydliggöra relevansen i författarens tolkning (Fors-

berg & Wengström, 2008; Graneheim & Lundman, 2004). Sammanlagt bedömdes elva artik-

lar hålla tillräckligt hög kvalitet.  

 

Samtliga elva inkluderade artiklar (se bilaga 1) var publicerade mellan åren 2000-2009 och 

kom från Sverige (3 artiklar), USA (3 artiklar), Nederländerna (2 artiklar), Australien (1 arti-

kel) och Storbritannien (2 artiklar). Artiklarna som valdes utgick från västerländsk kultur då 

de anses kunna vara lätt att applicera på den svenska vårdkulturen.  

 
Tabell 1. Översikt över sökvägar, träffar, urval och kvalitetsbedömning 

 

Databaser Sökord Antal 

träffar 

Urval 

före 

abstrakt 

Urval före 

granskning 

Urval efter granskning 

 och kvalitetsbedömning 

CINAHL Diabetes (MJ 

Word) 

And  

Empowerment 

33 12 2 1 

MEDLINE Empowerment 

(AB) and 

Diabetes (AB) 

39 6 0 0  

PubMed Diabetes and Self 

management and 

interview 

43 2 1 1 

SweMed+ Diabetes and em-

powerment 

0 0 0 0 

CINAHL Empowerment 

(AB) and 

Diabetes (AB) 

16 6 3 2  

CHINAL Diabetes and Self 

care and inter-

view 

25 7 4 3 

Manuellsökning     4 
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Dataanalys 

Efter datainsamling och kvalitetsgranskning påbörjades Evans (2002) fas två som är identifi-

kation av nyckelfynd. I första skedet lästes samtliga artiklarna igenom för att få förståelse för 

såväl helheten som innehållet. Därefter söktes efter nyckelfynd som svarade an mot forsk-

ningsfrågan: vad patienterna upplever ökar deras möjlighet att uppnå empowerment i sin 

egenvård. Såväl lika som olika nyckelfynd lyftes ur och placerades i ett och samma doku-

ment.  

 

Efter identifikation av nyckelfynd påbörjades Evans fas tre, sökande efter likheter och skill-

nader. Detta innebar att författaren markerade de nyckelfynd vars innebörd var lika med ett 

namn eller en mening. Dessutom fick de nyckelfynd som var lika en viss färg. På så vis blev 

det tydligt vilka nyckelfynd som hörde ihop och vilka som inte hörde ihop. Därefter påbörja-

des en ny genomläsning av nyckelfynden och en reflektion över dess innebörd. Detta slutade i 

att underteman och teman bildades. 

 

När underteman och teman var skapade påbörjas fas fyra enligt Evans. Detta innebar att såväl 

undertemana som temana relaterades tillbaka till de identifierade nyckelfynden. Frågan som 

ställdes var om innebörderna i undertemana och temana svarade an mot de identifierade nyck-

elfyndens innebörder. Författaren ansåg att undertemana och temanas innebörder återspeglade 

de identifierade nyckelfyndens innebörd. Sammanlagt utmynnade analysen i fem teman 

(Tabell 2). De skapade undertemana och temana har stärkts med citat från original artiklarna 

då Forsberg och Wengström (2008) menar att detta stärker tolkningarnas empiriska förankring 

i de inkluderade artiklarna. 

Etiska övervägande 

Enligt Forsberg & Wengström (2008) skall endast studier som har fått tillstånd från någon 

etisk kommitté, eller där noggranna etiska överväganden har gjorts, få ingå i en systematisk 

litteraturstudie. Inkluderade studier har fått godkännande av etiska kommittéer. Studien som 

var gjord av Polzer (2006) hade inte godkänts av en etisk kommitté utan hade istället fått god-

känt av universitetets Institutional Review Board. För att kunna upprätthålla anonymiteten har 

namn och platser ändrats. Citaten i samtliga artiklar är anonyma. 

 

Resultat  

Analysen visade fem huvudteman som var centrala för att patienten ska uppleva empower-

ment i sin egenvård. Temana var att få förståelse, att kommunicera, att vara jämlika, att an-

passa information samt att lyssna (se tabell 2). Dessa teman byggdes upp av sammanlagt 14 

underteman. I resultatbeskrivningarna är de funna temana fetstilade medan kursiverad text är 

lika med undertemana.  

 
Tabell 2. Översikt över teman och underteman.  

 

Tema Undertema 

Att få förståelse  

 

Införstådda  

Utveckla sin förståelse 

Hopp 

Utbyta erfarenheter 
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Tema Undertema 

Att kommunicera  

  

Mod 

Trygghet 

Kontinuitet 

Att vara jämlika 

 

Intresse 

Respekt  

 Behandlad som medmänniska 

Att anpassa information Utan att förstå 

Att kontrollera  

Att lyssna Tidspress 

Tid att lyssna 

  

 

Att få förståelse  

Detta tema handlar om att patienten ska förstå sin sjukdom och vilka konsekvenser detta in-

nebär för deras liv. Kunskap kring sin sjudom är av vikt för att kunna fatta beslut kring be-

handlingen. Denna kunskap och förståelse kan införskaffas genom ett utbyte av erfarenheter 

med andra i samma situation, vilket leder till trygghet och hopp. 

 

Moser, van der Bruggen, Spreeuwenberg och Widdershoven (2007) fann att patienterna var 

fullt införstådda med att det är en allvarlig sjukdom som de drabbats av och att den kommer 

att vara en del av deras tillvaro för resten av livet. Dessutom förstod patienterna ansvaret mot 

sig själva att behandla denna sjukdom. Detta kan göras genom helt egna beslut eller genom 

delat medbestämmande med andra, såsom familj och distriktssköterskan (ibid). Dessutom 

betonar flera studier att patienterna upplever att kunskap gällande sjukdomen samt livsstilsin-

formation kring denna är viktiga delar när det gäller att integrera sjukdomen i det dagliga livet 

(Moser, Van der Bruggen & Widdershoven, 2006; Adolfsson, Starrin, Smide & Wikblad, 

2008; Edwall, Hellström, Öhrn & Danielson, 2008; Furler et al., 2008). 

 

Patienterna uttryckte också att de behövde tillgodogöra sig så mycket kunskap som möjligt 

gällande sjukdomsförloppet för att de skulle kunna göra aktiva val och beslut gällande de oli-

ka behandlingsalternativen (Edwall, et al., 2008). Att bli guidad i informationsflödet genom 

sjukdomsprocessen, är en förutsättning för att få den nödvändiga kunskap som leder till en 

ökad förståelse för sjukdomen (Edwall et al., 2008). För att patienterna enklare skulle kunna 

välja mellan de olika behandlingsalternativen uttryckte de ett behov av att utveckla sin förstå-

else för orsaker och verkan kring sin sjukdom då detta ger dem en bättre kontroll över sin be-

handling (Edwall et al., 2008; Moser et al., 2006).  

 
Orange juice, the fact that the body reacts differently depending on the order in 

which I eat…that was an interesting discovery. I didn’t realize you could occasio-

nally have something sweet. We went through things…if I have eaten a sensible 

meal; I can actually have something small afterwards…the body is able to handle it. 

This is the kind of thing I had absolutely no idea about (B4). (Edwall et al., 2008) 

 

Samstämmighet mellan distriktssköterskan och patienten leder till delaktighet. Denna delak-

tighet utmynnar i att patientens önskemål kring sina behov och mål tillmötesgås och respekte-

ras (Pooley, Gerrard, Hollis, Morton & Astbury, 2001). För att de skall kunna acceptera sin 

livssituation utan att klandra sig själva för sjukdomen önskar de att distriktssköterskan ger 

dem den trygghet och det hopp som de efterfrågar. Detta ger patienterna en god grund för att 

bygga upp en bättre självkänsla (Johnson et al., 2006; Polzer, 2006; Nagelkerk et al., 2006).  
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I en studie gjord av Adolfsson et al. (2008) var syftet att utforska patienters erfarenhet av att 

delta i empowerment grupputbildningsprogram eller att få individuell rådgivning. I studien 

framkom att deltagarna i empowermentgruppen var medvetna om att de inte hade all kunskap 

om sjukdomen. De hade däremot lärt sig vart de skulle vända sig för att få information de 

saknade. Patienterna som deltog i utbildningen uttryckte att de fick den kunskapen de behöv-

de genom att utbyta erfarenheter med andra personer i samma situation.  

 
Being able to hear how they experience their disease, the tricks and solutions they 

have for food and exercise, is so important. The value of being many, being able to 

discuss, is that you get tips and ideas of how they solve various difficulties and that 

has great value. You learn a rather great deal (Adolfsson et al., 2008, s.991).    

 

Att kommunicera 

Bra kommunikation leder till ett ökat mod. Att kunna diskutera fritt skapar förtroende och 

inger trygghet. 

 

Hörnström, Lundman, Kihl Selstam och Sandström (2005), Adolfsson, et al. (2008) och Poo-

ley et al. (2001) fann att kommunikation är en förutsättning för att uppnå en optimal egenvård. 

Empowermentfokuserad utbildning bjuder in deltagarna till en tvåvägskommunikation. Pati-

enterna uttryckte att denna tvåvägskommunikation ger dem mod att ställa de frågor som de 

har utan att känna att de blir ifrågasatta, nervärderade eller känner sig obekväma. Detta leder 

till en ökad säkerhet och en känsla av trygghet hos patienterna (ibid). Att distriktssköterskan 

arbetar utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt upplever patienterna som positivt. Det är 

viktigt för patienterna att de känner att kommunikationen är utformad utifrån den enskildes 

förutsättningar. Detta beskrivs som att distriktssköterskan upplevs som trygg och omsorgsfull 

(Pooley et al., 2001). Patienterna uttrycker att de föredrar kvalitet framför kvantitet i kommu-

nikationen med distriktssköterskan (Johnson, Baird & Goyder, 2006).  

 
‘Well, you can like sit down and talk to them [practice nurse] better than, more than 

what you can at t’hospital [sic], somehow, I feel more confident, calmer.’(Male, 

aged62 years) (Johnson et al., 2006, s. 250). 

  

En god relation som inger förtroende och där det finns en genuin kommunikation skapar 

trygghet. Den trygghet som patienterna känner för distriktssköterskan skapar gynnsamma för-

utsättningar för dem att kunna reflektera och diskutera obehindrat utan att känna sig under-

lägsna. Oavsett frågornas eller problemens karaktär känner patienterna att distriktssköterskan 

tar deras problem på största allvar och försöker att lösa problemen tillsammans med dem 

(Hörnström et al., 2005; Edwall et al., 2008).  

 
We chat generally, a nice conversation, without any lecturing…I am very pleased 

with it. If I have any small questions or problems, I can take them up with the DNS 

and we solve them together. Every time I have been there and had this discussion; it 

gives me a little kick. It confirms that things are just as good as I think they are (A7) 

(Edwall et al., 2008, s.776). 

 

Patienterna uttrycker också att det är viktigt med kontinuitet och vill gärna gå till samma di-

striktssköterska som känner till deras bakgrund och sjukdomshistoria då detta ger en trygg-

hetskänsla. De uttrycker även att det är viktigt att det finns någon att kontakta när som helst 

för att få råd (Pooley et al., 2001).  Att veta att det alltid finns någon att vända sig till när pro-
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blemen uppkommer är ett stöd och denna säkerhet betonas av många patienter (Hörnström et 

al., 2005; Edwall et al., 2008; Johnson et al., 2006).  

 
Knowing that the DNS is close by and can be contacted by telephone creates an 

enormous feeling of safety and in particular security…in everything I do (B8) (Ed-

wall et al., 2008, s. 777). 

Att vara jämlika 

Jämlikhet bygger på ett partnerskap inom vilket ett intresse finns för att främja patientens si-

tuation. Att bli behandlad som en medmänniska skapar respekt vilket grundar för en bra egen-

vård. 

 

Relationen mellan patient och distriktssköterska beskrivs som ett partnerskap och karaktärise-

ras av att distriktssköterskan har ett äkta intresse i deras välbefinnande. För att detta partner-

skap skall kunna uppstå krävs det att en jämlik relation har byggts upp (Polzer, 2006). Flera 

studier betonar vikten av en jämlik relation i vilken distriktssköterskan lyssnar till patientens 

erfarenheter och kunskap lika mycket som de lyssnar på distriktssköterskans råd och medi-

cinska kunskap (Hörnström et al., 2005; Pooley et al., 2001; Nagelkerk, Reick & Meemgs, 

2006; Johnson et al., 2006). Att mötas med respekt fann patienterna som en förutsättning för 

ett bra möte (Hörnström et al., 2005; Pooley et al., 2001; Johnson et al., 2006). 

 
We started to get to know each other and could speak openly about various things. 

We told each other about mental as well as physical and other heavy aspects, since 

these things are connected…He didn’t separate the disease and say that you have 

diabetes and must do this and this. I explained the problems to him and he really lis-

tened and learnt. (Hörnström et al., 2005, s. 612) 

 

Att bli behandlad som medmänniska handlar om att bli bemött med ömsesidig respekt. Detta 

ger patienterna en vilja att lägga tid på att både ge och söka efter information (Polzer, 2006). 

Ömsesidigt förtroende upplevs av patienterna som främjande av egenvården, vilket skapar en 

positiv grund för empowerment. (Johnson et al., 2006; Polzer, 2006; Nagelkerk et al., 2006).  

 
Would like a provider who would greet her nicely and say, ‘‘How are you?’’ rather 

than just saying, ‘‘we need to take your weight. ’’ (Polzer, 2006, s. 171) 

 

Att anpassa information 

För att kunna fatta egna och aktiva beslut kring sin behandling krävs det att distriktssköters-

kan ger rätt information till patienten. Det är viktigt att kontrollera att patienten får den infor-

mation som är viktigt för henne. Detta leder till att patientens beroende till distriktssjukskö-

terskan minskar. 

 

I studien av Pooley et al. (2001) uttryckte patienterna att den största barriären för främjande 

av egenvården är bristen på information. Att få information utan att förstå den leder till att de 

upplever att de står ensamma och är tvungna att söka den information de behöver på egen 

hand (Pooley et al., 2001). De upplever även att distriktssköterskan bara ger den information 

som hon anser viktig utan att kontrollera att det är den informationen som patienterna efter-

frågar. I dessa situationer uttrycker patienterna att den information de får upplevs oväsentlig, 

otillräcklig eller inte relevant. Detta resulterar i att patienterna känner att de förlorar möjlighe-

ten att själva kunna göra aktiva beslut eller val som påverkar deras egenvård (Nagelkerk et al., 

2006; Adolfsson et al., 2008; Matthews, Peden & Rowles, 2009). Liknande resultat fram-

kommer i studier gjorda av Pooley et al. (2001) och Hörnström et al. (2005) där patienternas 
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missnöje med vården är ett resultat av att informationen de fått är knapphändig eller att infor-

mationen upplevs vara standardiserad och inte individuellt utformad.  

 
If they want to tell you they´ll tell you, and if they don´t want to tell you they won´t 

you know. But if they got deep down into it I´d be lost anyway.... I just assume doc-

tor knows better than me you know. (R15; patient, male, age 64) (Pooley et al., 

2001, s. 323) 

  

I Adolfssons (2008) studie framkom att individuell rådgivning där distriktssköterskan ger råd 

om kost, motion och viktnedgång inte bidrar till att patienterna får någon djupare förståelse 

för sjukdomen och hur den kan integreras i det dagliga livet. Då distriktssköterskan enbart 

fokuserar på att ge rådgivning upplever patienterna att de inte erbjuds möjlighet att ställa egna 

frågor. Detta leder sedermera till att de blir mer beroende av distriktssköterskan eftersom hon 

har kunskapen. 

Att lyssna 

Ett aktivt lyssnande utan tidspress leder till att idéer och tankar hos patienten kan tillgodoses. 

Patientens unika situation måste återspeglas i de omvårdnadsmål som arbetas fram. 

 

I de situationer patienterna uttrycker missnöje med vården har de blivit bemötta med tystnad 

(Matthews et al., 2009). Patienterna upplever att distriktssköterskan inte har lyssnat på dem 

och inte heller har tillvaratagit deras tankar, idéer eller den kunskap som de har uttryckt. Detta 

leder till att de känner ett motstånd i att anförtro sig till sin distriktssköterska (Adolfsson et al., 

2008; Matthews et al., 2009; Hörnström et al., 2005).  

 
I’ve received very little instruction, just remarks that I shouldn’t eat this and 

that…Don’t know if I’ve got any real instruction in that either…You need to sit 

down and talk about it to get a proper understanding…( Adolfsson et al., 2008, s. 

990) 

 

Patienterna upplever sig hämmade och nonchalerade när de inte får respons på sin unika situa-

tion. Detta yppar sig när distriktssköterskan bara följer reglerna och passiviserar patienterna. 

Detta upplevde ofta patienterna vara ett resultat av tidspress som fanns i mötet mellan parter-

na (Adolfsson et al., 2008). Om distriktssköterskan negligerar information eller om hon ger 

information med hjälp av pekpinnar eller hot, visar det sig att detta kan ge en motsatt effekt 

vilket bidrar till att patienterna blir likgiltiga (Matthews et al., 2009; Hörnström et al., 2005 ).  

 
The health care centre, it’s like a big joke, as I see it…I felt I was being blamed, and 

I felt a little sore when she kept on with her pointers. It’s that way I experience the 

diabetes care of today, it is mainly pointers (Hörnström et al., 2005, s. 613). 

 

Distriktssköterskan upplevs som stödjande då hon tar sig tid att lyssna. Detta bidrar till att 

patienterna upplever att de får det stöd som de behöver kring egenvårdsstrategier som är an-

passade till varje patients unika situation (Johnson, Baird & Goyder, 2006). 

 
‘She [practice nurse] never makes me feel that she’s rushed because somebody else 

is waiting to come in, she’ll deal with it there and then, so  I know that if she does 

that for me, she does that for other people as well, so I don’t really mind.’(Female, 

aged66years) (Johnson et al, 2006, s. 250). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie valdes för att belysa egenvården för patienter med diabetes typ 

2 med hjälp av empowerment. Således gör författaren bedömningen att Evans analysmetod 

(2002) var en bra metod för att analysera data. Metoden fokuserar på att skapa teman snarare 

än numeriska data genererade av experiment och iakttagelser (Evans 2002).  

 

Författaren har valt att enbart använda kvalitativa studier i litteraturstudien, eftersom dessa 

beskriver deltagarnas upplevelser av ett fenomen. Kvalitativ forskning har som mål att förstå, 

förklara, beskriva och att tolka ett fenomen. Situationen möts av forskaren som om den vore 

ny och synen på fenomenet är förutsättningslöst. Strävan är att få en helhetsförståelse av varje 

unik situation. I kvalitativa studier är det svårt för forskaren att vara helt neutral. Både sättet 

som frågor ställs på likaväl som tolkning av dessa, påverkar resultatet (Forsberg & Wengst-

röm, 2008). För att författaren skall kunna komma fram till en förutsättningslös beskrivning 

av fenomenet bör författaren försöka lägga sina erfarenheter åt sidan (Forsberg och Wengst-

röm 2008). Som ensam författare har materialet analyserats och tolkats i huvudsak av en per-

son. Författaren har dock under hela processen diskuterat materialet och tolkningarna med 

handledaren vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) stärker studiens trovärdighet. 

Dessutom har författaren använt en lapp där studiens forskningsfråga var nedskrivet vid sö-

kandet efter nyckelfynd. Detta innebar att författaren hela tiden blev påmind om vilka nyckel-

fynd som var relevanta för studien. Detta ökar också studiens trovärdighet enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Trots detta finns det risk för att författarens gjorda tolkningar kan vara 

färgade av de egna erfarenheterna. 

 

Ytterligare en brist är att bara diabetes typ 2 valdes som inkluderingskriterium. Antalet artik-

lar med detta urvalskriteria visade sig vara få i antal. Författaren valde dock diabetes typ 2, då 

dessa patienter behöver uppmärksammas eftersom de har behov av levnadsvaneförändringar 

och denna typ av diabetes är vanligare än typ 1. 

 

Litteratursökningen i denna studie var omfattande eftersom författaren har sökt i de flesta da-

tabaser med relevans till vård och hälsa. Av de 33 artiklarna som valdes ut, exkluderades 26 

stycken eftersom de antingen hade ett vårdperspektiv eller för att artiklarna föll utanför de 

uppsatta inklusionskriterierna. Inte heller litteraturöversikter inkluderades eftersom dessa bör 

betraktas som en sekundärkälla enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008). Dessutom har 

författaren sökt manuellt genom andra studiers referenslistor och genom denna metod funnit 

ytterligare studier. För att begränsa studien till aktuell forskning så valdes en tidsbegränsning 

av studier på maximalt 10 år, vilket även Forsberg och Wengström (2008) rekommenderar. 

Att noggrant beskriva hur litteratursökningen gått till stärker också studiens tillförlitlighet 

(Graneheim och Lundman, 2004). 

 

För att inte riskera modifiering av citaten från artiklarna har författaren valt att inte översätta 

dessa för att den exakta betydelsen ska vara så tydlig som möjligt. Trots detta kan trovärdig-

heten av studien ifrågasättas då översättning av engelska ord och dess betydelser kan ha miss-

tolkats av mig som författare.  

 

Författaren anser dock att resultatet kan generaliseras eftersom studierna som ligger till grund 

för denna litteraturstudie har ett brett urval av informanter och för att studierna är utförda i 

västorienterade länder. Även om sjukvårdssystemen i detalj kan skilja sig mellan dessa länder 
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så finns en gemensam värdegrund vad gäller vården och behandlingen av patienter. Dessutom 

har författaren, så noggrant som möjligt, beskrivit sin urvalsprocess, typen av inkluderade 

artiklar, datainsamling och analysgång, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) stärker 

möjligheten att kunna generalisera resultatet.  

 

Kort sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa hur distriktssköterskan kan möj-

liggöra egenvård för patienter med diabetes typ 2 med hjälp av empowerment. Resultatet från 

denna studie visar att distriktssköterskan kan möjliggöra patienternas egenvård genom att 

väcka deras intresse kring sjukdomen, att kommunicera, att vara en jämlik partner i vårdrela-

tionen, att anpassa informationen och genom att lyssna.  

 

Resultatdiskussion 

I temat att få förståelse framträdde att patienterna hade kunskap om att deras sjukdom var 

allvarlig. Samtidigt förstod patienterna att kunskap var viktigt för att kunna leva med sin sjuk-

dom. Det finns ett behov att utveckla sitt kunnande och förståelsen om sjukdomen. Liknande 

resultat framkommer i Andersson & Horvaths (2004) studie som visar att patienterna övertar 

vårdansvaret och genom ökad kunskap förändrar sina levnadsvanor till det bättre. Även Funell 

& Andersson (2004) påvisar att patienterna bör ha förståelse om sin sjukdom för att kunna 

påverka den. Vidare menar Funell & Andersson (2004) att patienten kan uppnå empowerment 

först då hon har tillräcklig förståelse om sjukdomen, vilket behövs för att ta kontroll över 

egenvården. Därför ska distriktssköterskan väcka patienternas intresse kring sjukdomen. Att 

få förståelse för sin sjukdom poängterar även Henderson (1969) som en viktig grund för em-

powerment. Likväl som kunnande så söktes också delaktighet i besluten kring sjukdomen. 

Delaktigheten gav patienterna en grund för att bygga upp sin självkänsla. Pagel (2004) belyser 

hur en väl fungerande egenvård leder till delaktighet och en ökad självkänsla. Även Anders-

son & Horvath (2004) visar hur egenvården kan bidra till att patienten själv förändrar sin me-

dicinering och får ökad självkänsla. Dessutom framkom det att utbyte av erfarenhet i grupp 

gav en unik förståelse då patienterna kunde jämföra sin situation med andra och dra lärdom av 

detta. Detta stämmer väl in med Pagel (2004) som beskriver hur patienter får en ökad kunskap 

genom att utbyta erfarenheter med andra i samma situation.  

 

I temat att kommunicera beskrivs hur tvåvägskommunikation ger patienten mod att våga 

ställa viktiga frågor kring sin sjukdom. Detta ger möjlighet till att diskutera obehindrat och 

ger en grund för reflektioner. Wikblad (2006) visar hur bra kommunikation leder till en dis-

kussion där patienten och distriktssköterskan tillsammans utformar en vårdplan för patienten. 

Denna kommunikation ligger till grund för att lösa problem som uppstår tillsammans med 

distriktssköterskan. Detta ligger även i linje med studien av Funnell & Andersson (2004) som 

beskriver hur väsentligt det är att kommunicera för att nå en bra egenvård. Det är viktigt att 

kommunikationen utformas efter varje enskild patients förutsättningar. Resultatet stämmer 

också väl in på vad Henderson (1969) skriver om vikten av att genom kommunikation lära 

känna sin patient och därefter anpassa vårdmodellen. Även Funnell & Andersson (2004) be-

tonar vikten av kommunikation för att ta fram en egenvårdsplan vilken ska utarbetas i samråd 

med patienten så att den överensstämmer med patientens mål. Liknande resultat visar även 

Nordgren & Fridlund (2001) i sin studie där de fann att kommunikation med positiv feedback 

gav patienten möjlighet att ta kontroll och öka sitt deltagande i vården. Därför ska distrikts-

sköterskan kommunicera med patienterna.  
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I temat att vara jämlik framkom det att relationen mellan distriktssköterskan och patienten 

måste bygga på att distriktssköterskan blir en partner i behandlingen av sjukdomen. Då pati-

enten och distriktssköterskan har ett partnerskap leder detta till en jämlik relation. Stöd för 

detta finns i flera studier (Wikblad, 2006; Gibson, 1991; Funnell & Andersson, 2004) som 

menar att relationen mellan distriktssköterskan och patienten måste vara jämlik. Även Nord-

gren & Fridlund (2001) fann i sin studie att patienter kunde uttrycka sina önskningar och be-

hov till fullo först när de hade skapat en relation med distriktssköterskan. Att kunna lyssna till 

varandras kunskaper och erfarenheter ingår i ett partnerskap. Ett ömsesidigt lyssnande leder 

till respekt för varandras åsikter, vilket främjar empowerment. Detta resultat kan ställas mot 

en studie av Funnell & Andersson (2004) som menar att empowerment baserat förhållnings-

sätt har som utgångspunkt i att distriktssköterskan innehar expertkunskapen och att patienten 

innehar kunskapen om att leva med sjukdomen, alltså är parterna jämlika (ibid). Stöd finns 

också i Gibsons (1991) artikel som beskriver hur patienten och distriktssköterskan både ger 

och tar makt. Detta bygger på ett jämlikt förhållande där man respekterar varandra. Således är 

det väsentligt att distriktssköterskan strävar efter att vara en jämlik partner i vårdrelationen. 

 

Dessutom är det viktigt att distriktssköterskan anpassar informationen efter patienten då 

generell information är den största barriären för egenvården. I andra studier framkom det att 

informationen var selektiv och bara belyste det som distriktssköterskan ansåg vara av vikt. 

Dålig information eller brist på information leder i förlängningen till att patienten känner att 

hon har förlorat möjligheten till att vara delaktig i beslut som rör egenvården. Detta ligger i 

linje med Wikblad (2006) som visar vikten av att patienterna måste först ha anpassad infor-

mation om fördelar och risker med behandlingsalternativ, för att kunna vara delaktiga i beslut 

gällande behandlingen. Nordgren & Fridlund (2001) visar även i sin studie att patienterna 

måste få relevant information för att möjliggöra meningsfulla beslut kring sin vård. Funell & 

Andersson (2003) visar samma koppling till information i sin studie där de beskriver hur em-

powerment kan uppnås först då patienten fått riktig och anpassad information (ibid). Vidare 

visar Funell & Andersson (2004) att målet med empowerment är att patienterna ska ta en ny 

roll som aktiva och välinformerade medarbetare (ibid). I lagen om yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område (1998:531), kapitel 2, 2 paragrafen, beskrivs att ansvarig för hälso- 

och sjukvård skall se till att patienten ges individuellt anpassad information. 

 

I temat att lyssna framkom att i de fall där distriktssköterskan inte lyssnat på vad patienterna 

vill så har det yttrats i ett missnöje med vården. Ofta har bristen en koppling till tidsbrist inom 

vården. I de fall där distriktssköterskan tog sig tid att lyssna på patienten upplevdes detta som 

stödjande. Dessutom kunde patientens unika situation fångas och bemötas, vilket leder till 

bättre egenvård. Samma tankar nämns också av Funnell & Anderson (2004) som beskriver 

hur distriktssköterskan i mötet med patienten bör ge mer tid till att lyssna och samtala. Lik-

nande resultat visar Pagel (2004) som menar att en förutsättning för en väl fungerande egen-

vård är då patienten upplever att distriktssköterskan lyssnar på henne. Henderson (1969) beto-

nar hur viktigt det är att förstå vad patienten menar bakom sina ord. Detta krävs för att lyckas 

anpassa behandlingen till patientens behov. Dessutom menar Henderson (1969) att lyssnande 

och analyserande av vad patienten säger är av vikt (ibid). 

 

Förslag till vidare forskning 

Betydligt mer forskning behövs när det gäller vad empowerment innebär för äldre personer 

med diabetes typ 2.  Det skulle vara värdefullt om fler kvalitativa studier gjordes där patien-

ternas erfarenheter och upplevelser av egenvårdsstödet utifrån empowerment och hur det på-

verkade deras dagliga liv, gjordes.   
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Klinisk nytta och tillämpning 

För att väcka patienternas intresse kring sjukdomen kan gruppmöten fylla en funktion. I 

Gruppdiskussioner känner patienter sig mer bekväma och kan lättare utbyta åsikter med andra 

i samma situation. Detta sammantaget ökar sannolikt patientens intresse att höja förmågan till 

egenvård.  

 

Tvåvägskommunikation leder till en mer kommunikativ roll hos distriktssköterskan. Till 

skillnad från den traditionellt rådgivande där distriktssköterskan styr samtalet. Genom att ha 

fri kommunikation mellan patienten och distriktssköterskan så kan patienten forma sin be-

handling efter sin vilja. När man tillåter patientens behov att styra behandlingen så visar man 

också respekt för patienten som den unika personen hon är.  

 

Att vara en jämlik partner i vårdrelationen bidrar till att patienten känner att hon tillåts vara 

delaktig i vården och kan påverka den. I litteraturstudien som gjorts framkom det att distrikts-

sköterskan behöver hamna på samma nivå som patienten. Detta gör man bäst genom att bygga 

upp en horisontell relation med patienten. Ett sätt att göra detta är att se till att patienten tar 

besluten. Presenterar man olika behandlingsalternativ på ett informerat sätt så kan man låta 

patienten välja vad som känns bäst. Detta ökar sannolikt patientens vilja till egenvård. 

  

Att anpassa informationen till patienten ökar deras möjlighet att förstår vad distriktssköters-

kan menar och syftar på. Problem som behöver överbryggas kan bestå i att patienten inte för-

står språket, eller inte har kunskap om de medicinska termer som nämns. Distriktssköterskan 

måste tänka igenom patientens situation och försöka anpassa informationen till en nivå som 

patienten förstår. För att kontrollera att informationen har förståtts så bör man alltid kontrolle-

ra med patienten. 

 

Att lyssna på patienten är viktigt och samtidigt så självklart enkelt. Problem kan uppstå när 

patienten inte vågar berätta om någon detalj i sin situation, samtidigt som distriktssköterskan 

inte uppfattar att patienten håller inne med frågor. Ett sätt att skapa förtroende kan vara att ta 

sig tid att fråga om rent sociala aspekter kring patientens situation. Man kan fråga om hur fa-

milj eller vänner upplever patientens situation och samtidigt vara lyhörd om det är något som 

hålls igen. Lyckas man lyssna till patienten och tar sig tid att låta patienten prata ut så höjer 

man patienternas självförtroende vilket leder till bättre egenvård. 

 

Slutsats 

Resultatet från denna studie visar att distriktssköterskan kan möjliggöra patienternas egenvård 

genom att väcka deras intresse kring sjukdomen, att kommunicera, att vara en jämlik partner 

i vårdrelationen, att anpassa informationen och genom att lyssna. För att lyckas med detta 

krävs att sjuksköterskorna får utbildning i empowerment. Detta arbetssätt kommer troligen att 

kräva mer tid av distriktssköterskan till en början. Författaren tror dock att detta kommer att 

löna sig i ett längre perspektiv, eftersom patienterna kommer att klara sin egenvård själv i 

större utsträckning än idag. Detta ger både mer kvalitet åt patienten samtidigt som det frigör 

resurser inom vården. 
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37 

Tidstrift: International 

Journal of nurses studies 

Årtal: 2006 

Land: Nederländerna 

Beskrivande 

kvalitativ och 

utforskande 

studie. Induk-

tiv ansats som 

den beskrivs i 

Grounded 

Theory 

Syftet var att porträtte-

rar hur människor med 

Typ 2 diabetes, som är 

under vård av diabetes 

specialist sjuksköters-

kor på en vårdcentral, 

ser på självständighet 

Ostrukturerade 

Djupintervjuer 

gjordes med 

deltagarna i 

hemmet. 

Diabetes patienter 

med Diabetes Typ 2 

som är skrivna hos 

Maastricht Öppen-

vårds avdelning VII.  

n=15 ville delta 

Sju kategorier av empo-

werment identifierades. 

Identifikation, egenvård, 

beslut genom delaktighet 

mellan patient och di-

striktssköterskan, hur pati-

enten tog till sig distrikts-

sköteskans råd och åter-

kommande möten samt 

hur intresserad distrikts-

sköterskan var.   

n=0 
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Författare, årtal Natio-

nalitet  

Design Syfte Metod Urval Resultat Bortfall 

Titel: Preceived barriers 

and effective strategies to 

diabetes self-management.  

Författare: Nagelkerk, J., 

Reick, K. & Meemgs, L.  

Artikel 35 

Tidstrift: Journal of ad-

vanced nursing 

Årtal: 2006 

Land: United state 

En utforskande 

beskrivande 

design genom 

fokus grupper 

Syftet var att ge en 

rapport over upplevda 

barriärer för en effek-

tiv strategi i egenvår-

den hos vuxna med 

typ 2 diabetes i en 

lantlig miljö. 

En två timmars 

fokus grupp-

session. Utförd 

på en vårdcen-

tral. 

Randomiserat urval 

av vart 4:e patient på 

en vårdcentral som 

är över 21 år och läs 

och skrivkunnig i 

Engelska och har 

Diabetes Typ 2 

Urval n=26 

. 

Hindren var brist på kun-

skap, bristande förståelse 

av planen för vård, hjälp-

löshet och frustration. Ef-

fektiva strategier var att 

utveckla en relation med 

distriktssköterskan som 

upprätthålla en positiv 

attityd, aktivt lärande, ger 

uppmuntran och främjar 

ansvarstagande 

n=0 

Titel: African Americans 

and Diabetes: Spiritual 

Role of the Health Care 

Provider in Self-

management.  

Författare: Polzer, R L. 

Artikel 39 

Tidstrift: Research in 

nursing & health Årtal: 

2006  

Land: United States 

Kvalitativ med 

tolkande och 

beskrivning 

med utgångs-

punkt i 

Grounded 

theory   

Syftet var att undersö-

ker hur, om och under 

vilka omständigheter 

svarta amerikaner med 

diabetes skulle vilja 

att vårdgivaren handa 

deras andliga inställ-

ning under hälsobesö-

ken 

Ostrukturerade 

intervjuer 

gjordes på den 

plats som pati-

enten valde 

Diabetes patienter 

som fanns på en dia-

betesklinik. 

n=29 

Vanlig vård som utfördes 

på ett respektfullt sätt an-

sågs som bra vård och 

även att den innehöll det 

andliga stöd som patien-

terna sökte. 

n=0 
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Författare, årtal Natio-

nalitet  

Design Syfte Metod Urval Resultat Bortfall 

Titel: : “Oh it´s a wonder-

ful practice… you can talk 

to them´: a qualitative 

study of patients „and 

health professionals´ 

views on the management 

of type 2 diabetes. 

Författare: Pooley, CG., 

Gerrard, C., Hollis, S., 

Morton, S. & Astbury, J.  

Artikel 10 

Tidstrift: Health and so-

cial care in the community 

Årtal: 2001 

Land Storbritanien 

Kvalitativ in-

nehållsanalys 

undersöka de frågor 

som patienter med 

diabetes typ 2 uppfat-

tar som centrala för en 

effektiv hantering av  

diabetes inom primär-

vården 

Halvstrukture-

rade intervjuer. 

Alla patienter med 

typ 2 diabetes i 

nordvästra England 

som var över 50 år 

och levde självstän-

digt och som var 

registrerade på två 

utvalda öppenvårds-

enheter. 

 Urval n=47 

Tre slutledningar visade 

sig av denna studie: 

Både patienter och vård-

personal belyser samma 

problem inom diabetes-

vården. 

Det största problemet som 

både patienter och vård-

personal hittar är tidsbrist. 

De flesta patienter inser 

betydelsen av egenvård, 

men även att många är 

ovilliga att ta det ansvaret. 

n=0 

 
 

 


