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Sammanfattning 

Bakgrund: Typ 2-diabetes är en utbredd sjukdom som ställer höga krav på kunskap 

hos patienterna som lever med sjukdomen, komplikationerna är många men 

påverkbara av patienten själv. Patienter diagnostiserade med typ 2-diabetes kräver 

undervisning för att erhålla goda egenvårdsfärdigheter, vilket minimerar uppkomsten 

av komplikationer. Sjuksköterskor utbildar patienterna som en del av 

omvårdnadsarbetet för att främja hälsa och minska komplikationer. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien var att belysa hur vuxna patienter diagnostiserade med typ 2-diabetes 

upplevde patientundervisning. Metod: Studien utfördes som en allmän litteraturstudie 

utifrån en induktiv ansats. Resultat: Fyra kategorier uppkom i litteraturstudiens 

resultat: Lärandeaktiviteternas betydelse, lärares karaktär och bemötande, 

sjukdomsinsikt och självförtroende och informationens relevans. Både 

patientundervisning i gruppformat och individuellt upplevdes positivt, kritik riktades 

mot bristen på individanpassad undervisning. Det framkom i litteraturstudien att 

patienternas upplevelser av den som undervisade påverkade huruvida undervisningen 

var gynnsam eller ej. Patienternas egenvårdsförmåga upplevdes öka. Till stor del 

upplevde patienterna information given under undervisningen vara relevant. 

Konklusion: Patienternas upplevelser bör tas i beaktande vid utformning av 

patientundervisning, utbildning av sjuksköterskor samt av sjuksköterskor i klinisk 

verksamhet. Motiveringen är att undervisningen skall vara så gynnsam för patienterna 

diagnostiserade med typ 2-diabetes som möjligt. 
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Abstract 

Background: Type 2-diabetes is a widespread disease that places high demands on 

knowledge in the patients living with the disease, the complications are many but 

possible to be affected by the patients themselves. Patients diagnosed with type 2-

diabetes require education to obtain good self-care ability, which minimizes the onset 

of complications. Nurses educate patients diagnosed with type 2-diabetes as part of 

the nursing work to promote health and reduce complications. Aim: The purpose of 

the literature study was to elucidate how adult patients diagnosed with type 2-diabetes 

experienced patient education. Method: The study was conducted as a general 

literature study, with an inductive approach. Results: Four categories emerged in the 

literature study's results: The learnings activities importance, the character and 

attitude of the teacher, insight in the disease and self-confidence and the relevance of 

the information. Both patient education in group form and individually were 

experienced positive, criticism was directed at the lack of individualized education. It 

was found in the literature study that the patients' experiences of the teacher affected 

whether the teaching was favorable or not. Patients' self-care ability was experienced 

to increase. To a large extent, the patients perceived information given during the 

education to be relevant. Conclusion: Patients' experiences should be taken into 

account when designing patient education, training of nurses, and of nurses in clinical 

practice. The motivation is that teaching should be as beneficial to patients diagnosed 

with type 2-diabetes as possible. 
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Inledning  

I världen uppskattas 425 miljoner vuxna leva med diabetes varav 90 procent insjuknat 

med typ 2-diabetes (International diabetesfederation, 2017). World Health 

Organisation (WHO), (2016) fastslår att tillgång till fortlöpande och strukturerad vård 

krävs för patienter diagnostiserade med typ 2-diabetes (vilka hädanefter benämningen 

patient syftar på) samt att undervisning som åtgärd kan förbättra patienternas utfall. 

Trotts detta vittnar patientberättelser om brist på stöd och information om hur typ 2-

diabetes skall hanteras (Crowe et al., 2017). Statens Beredning för Medicinsk och 

Social utvärdering (SBU), (2009) anser att patientundervisning är väsentligt eftersom 

möjlighet ges till självbestämmande och ökande av patientens ansvar för den egna 

sjukdomen. Golin, DiMatteo, Leake, Duan och Gelbergs (2001) påvisar skillnader i 

önskan om beslutsfattande i den egna vården där patienter som inte deltagit i 

undervisning önskade delaktighet i beslutsfattande i mindre utsträckning. Hälso-och 

sjukvårdspersonal och därmed sjuksköterskan har enligt Patientlagen 1 §, kap 3, i SFS 

2014:821 ett ansvar att patienterna är informerade om deras hälsotillstånd, 

tillvägagångssätt inom vård, behandling och om komplikationer som riskerar uppstå 

av samt prevention av komplikationerna. Inom diabetesvården innebär detta att 

sjuksköterskan håller i patientundervisningen, vilken skall innefatta stöd, råd och 

undervisning (Fazio, Edwards, Miyamoto, Henderson, Dharmar & Young, 2019; 

Wikblad, 2006). Enligt kompetensbeskrivningen ska legitimerade sjuksköterskor även 

ha kompetens inom pedagogik (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan 

skall kunna leda undervisning för patienter (Lewis-Pierre, 2019; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Patientundervisning i samband med typ 2-diabetes är 

ett beforskat område gällande utvärderingar av olika typer av 

patientundervisningsmetoder. Färre studier fokuserar på patienternas upplevelser och 

hur de kan påverka patientundervisningen och därför behövs mer forskning här 

(Crowe et al., 2017; Glasgow et al., 2011; Schäfer et al., 2013; Song et al., 2009). 

Patientens emotionella behov och subjektiva upplevelser av undervisning är två av de 

aspekter som rekommenderas för framtida forskning (Donohue-Porter, 2013; Sakardi 

och Rosenqvist, 2004).  

Bakgrund 

Typ 2-diabetes   

Förekomsten av typ 2-diabetes tilltar med stigande ålder, bidragande faktorer till 

sjukdomens utveckling är hereditet och en ohälsosam livsstil (Brücher, Mallea Lira & 

Svensson, 2010). Under den initiala fasen av typ 2-diabetes ökar insulinproduktionen 

i pankreas, en överkompensation då insulin inte längre upptas, vilket på sikt leder till 

insulinresistens (Barnett & Braunstein, 2007). Slutligen avslutas den kroppsegna 

insulinproduktionen, hyperglykemi -synonymt med höga blodglukosnivåer- uppstår. 

Blodglukosnivån skall hos en fastande patient inte överstiga sju mmol/L (Brücher, 

Mallea Lira & Svensson, 2010). HbA1c påvisar genomsnittsvärdet av blodglukosnivå 
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retrospektivt två till tre månader och tjänar som mätinstrument för diabeteskontroll 

(Barnett & Braunstein, 2007).  

Höga blodglukosnivåer har ett linjärt samband med utvecklandet av komplikationer 

(Orasanu, & Plutzky, 2009). Mikroangiopatier är komplikationer som utvecklas när 

kapillär perfussion försämras. Organen påverkas negativt och neuropati, nefropati 

samt retinopati framträder (Orasanu, & Plutzky, 2009). Kardiovaskulära sjukdomar är 

ett exempel på de följdsjukdommar som riskrerar att utvecklas hos patienterna 

diagnostiserade med typ 2-diabetes (Maindal, Carlsen, Lauritzen, Sandbaek, & 

Simmons, 2014). Diabetiskt fotsår är ännu en komplikation som riskerar att utvecklas 

hos patienterna (Hangaard et al., 2019). Riskena för diabetiskt fotsår ökar när det 

finns flera komplikationer samtidigt, som mikro-och makroangiopati, retinopati och 

nedsatt sensorisk känsel (Hangaard et al., 2019).  

Utgångspunkten med diabetesbehandling är att den metaboliska kontrollen skall vara 

konstant och att gynnsam blodglukosnivå som varken är för hög eller för låg skall 

eftersträvas (Brücher, Mallea Lira & Svensson, 2010). Behandling av icke 

farmakologisk karaktär består av kost och fysisk aktivitet (Brücher, Mallea Lira & 

Svensson, 2010). Kosten skall anpassas genom reduktion av snabba kolhydrater 

(Brücher, Mallea Lira & Svensson, 2010; Fazio et al., 2019), och fysisk aktivitet 

vilket har konstaterats sänka blodglukosnivåer (Teich, Zaharieva, & Riddell, 2019). 

Farmakologisk behandling ges först om motionsvanor och kosthållning inte ger 

önskad effekt i sänkning av blodglukosnivåerna (Socialstyrelsen, 2018). Den 

farmakologiska behandlingen ges initialt i form av perorala läkemedel, sviktar denna 

terapiform kan den farmakologiska behandlingen eventuellt övergå till insulinterapi 

(Brücher, Mallea Lira & Svensson, 2010). 

Exempel på preventiva åtgärder för att förhindra och kontrollera uppkomsten av 

komplikationer hos patienten är anpassning av kosthållning, (Khazrai, Defeudis & 

Pozzilli, 2014) fysisk aktivitet (Deshpande, Dodson, Gorman, & Brownson, 2008) 

och patientundervisning (Donohue-Porter, 2013; Nguyen, Edwards, Do & Finlayson, 

2019). Patienter diagnostiserade med typ 2-diabetes som deltagit i undervisning 

uppvisar ett lägre HbA1c värde än patienter som inte deltagit (Jutterström, Hörnsten, 

Sandström, Stenlund & Isaksson, 2016; Sakardi & Rosenqvist, 2004; Song et al., 

2009; Tankova, Dakovska och Koev, 2001). 

Patientundervisning bedrivs i olika former, undervisningen kan ske individuellt, i 

gruppformat (Jutterström et al., 2016; SBU, 2009) eller webbaserat (Song et al., 

2009). Patientundervisningen syftar till att patienternas kunskap om sjukdom, livsstil, 

kost och behandling ska utvecklas (Brücher, Mallea Lira & Svensson, 2010; Fazio et 

al., 2019). Undervisningen stärker även patienternas förmåga att hantera och leva med 

sjukdomens komplikationer (Barnett & Braunstein, 2007; Donohue-Porter, 2013). 

Majoriteten av patienterna lär sig under undervisningen att blodglukosnivåer 
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kontrolleras, att kontrollerna skall utföras regelbundet samt hur kontrollerna skall 

utföras (Brücher, Mallea Lira & Svensson, 2010; Barnett & Braunstein, 2007). 

Patientberättelser vittnar om att patienter har ett behov av kunskap om typ 2-diabetes 

och hur sjukdomen ska hanteras, för att kunna utföra egenvård (van Smoorenburg, 

Hertroijs, Dekkers, Elissen, & Melles, 2019).  

Hos patienter som lever med sjukdomen typ 2-diabetes påverkar egenvård det dagliga 

livet (van Smoorenburg et al., 2019). Egenvård och hanteringen av sjukdomen har av 

patienter upplevts som komplext (Lawton et al., 2003). Egenvård sker dagligen i form 

av att planera dagens kost, intag av medicin, fysisk aktivitet och mätning av 

blodglukosnivå (van Smoorenburg et al., 2019). Patienter stärks av patientutbildning 

vilken förser dem med nödvändig kunskap om typ 2-diabetes och 

egenvårdsfärdigheter (Barnett & Braunstein, 2007). Patienterna var efter 

undervisningen mer belåtna med de egna kunskaperna om typ 2-diabetes och ökade 

den egna fysiska aktiviteten i avsikt att påverka blodglukosnivåerna positivt (Sarkadi 

& Rosenqvist, 2004; Tankova et al, 2001).  

Patientundervisning vid typ 2-diabetes 

En av patientundervisningens pionjärer var Elliot Joslin som på sin diabetesklinik i 

USA redan under tidigt 1900-tal anställde sjuksköterskor som fick i uppgift att 

bedriva patientutbildning (SBU, 2009). Innan insulinet uppfanns var alltså 

sjuksköterskor delaktiga i patientundervisning gällande hur patienterna genom 

regelbunden fysisk aktivitet och kolhydratreducerad kosthållning själva skulle 

behandla den egna sjukdomen (SBU, 2009). Patientundervisning inom diabetesvården 

sker under 2010-talet i största utsträckning via primärvården men även sjukhus 

(Brücher, Mallea Lira & Svensson, 2010). Sjuksköterskor med grundutbildning ska 

kunna möta patienter med kunskapsbehov samt leda individuell och gruppbaserad 

patientundervisning (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Krav på pedagogisk 

kompetens finns även på sjuksköterskor med grundutbildning (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) då undervisning är en central del i omvårdnadsarbetet 

(Wikblad, 2006). Sjuksköterskor med grundutbildning kan vidareutbilda sig till 

diabetessjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). På en 

diabetessjuksköterska ställs krav på fördjupad kompetens inom exempelvis 

patofysiologi, patientundervisning, läkemedelsterapier, komplikationer samt 

prevention av komplikationer (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Hälsotillståndet 

hos patienter diagnostiserade med typ 2-diabetes följs regelbundet upp av 

diabetessjuksköterskor, som skall uppmuntra patienten till ansvar för den egna 

sjukdomen, vården samt behandlingen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

Diabetessjuksköterskor bedriver patientundervisning, vilken har konstaterats sänka 

HbA1c värden hos patienterna (Jutterström et al., 2016; SBU, 2009) 

Patientlagen SFS 2014:821 fastslår i kap 5, §1 att hälso- och sjukvården i största 

utsträckning skall utarbetas i överenskommelse med patienten. Efter deltagande i 
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patientundervisning, fanns en större önskan om beslutsfattande om den egna vården i 

överenskommelse med hälso-och sjukvårdspersonalen än tidigare (Golin et al., 2001) 

Patientens delaktighet uppmuntras och framhävs av som mittpunkt i en omvårdnad 

vilken är hälsofrämjande (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Något som 

sammanflätas med International Council of Nurses (ICN) (2012) fyra grundläggande 

ansvar för sjuksköterskor: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande.   

Livssituationen påverkas av typ 2-diabetes  

HbA1c värden hos patienterna på lång sikt efter deltagande i patientundervisning 

minskades (Sarkadi och Rosenqvist, 2004) och ett samband påvisas mellan ökad 

livskvalité och blodglukoskontroll efter patientundervisning (Tankova et al, 2001). 

Däremot ska eftersträvan mot adekvata HbA1c-och-blodglukosvärden inte ske på 

bekostnad av patientens livskvalité (SBU 2009). Patienter diagnostiserade med typ 2-

diabetes måste finna balans i aktivitet, kosthållning och diabetes specifika läkemedel 

(SBU, 2009).  

Diagnostisering med typ 2-diabetes beskrivs av patienter som upplevelser av chock 

förenat med känslor av allvar över att ha en sådan sjukdom Crowe et al., 2017). 

Patienterna upplevde att de skuldbelades för att orsakat sjukdomen själva och 

associerade situationen med dåliga livsval och dålig egenvårdsförmåga (Crowe et al., 

2017). Patientberättelser vittnar om brist på stöd och information om hur typ 2-

diabetes skall skötas (Crowe et al., 2017). Mycket ändrar sig i livet hos patienterna 

som lever med typ 2-diabetes, exempelvis när kostrådgivning ges och kostanpassning 

görs, är det viktigt att visa hänsyn till patientens egna matpreferenser för att patientens 

matlust ska finnas kvar (Khazrai, Defeudis & Pozzilli, 2014).   

Patienter i Lawtons et al. (2003) studie bevittnar om rädslor för komplikationer från 

sjukdommen ska utvecklas. Metaforen timebomb användes av patienterna för att 

beskriva deras situation och känslan av rädsla för en icke god död samt rädslor inför 

framtiden på grund av komplikationer (Lawton et al., 2003). Patientundervisning har 

påvisats förbättra patienternas livskvalitet och ökat patienternas välmående (Tankova 

et al, 2001). Patienternas upplevda ångest, oro och depression minskades efter 

patientundervisningen (Tankova et al, 2001). Patienter diagnostiserade med typ 2-

diabetes vittnar om upplevelser av att sjuksköterskor förmedlat en fördömande attityd 

och skuldbelagt patienterna genom talspråk såväl som kroppsspråk (Dickinson, 2018). 

Sjuksköterskor har en avgörande roll i en betydelsefull del av omvårdnadsarbetet 

gällande komplikationer, då ett lidande uppstår hos patienterna (Arman i Donohue-

Porter, 2013). Både fysiskt och psykiskt har patienter diagnostiserade med typ 2-

diabetes konstaterats lida (Arman i Donohue-Porter, 2013). 

Omvårdnadsteoretisk referensram 

En omvårdnadsteoretiker som lyft området lidande är Katie Eriksson. Sjukdom är 

upphov till patientens lidande, så är även smärta men Eriksson (1994) menar att även 
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sjukdom utan upplevd smärta kan leda till lidande för patienten. Fysiskt lidande 

uppstår hos patienten av sjukdom, ibland av smärta men lidande ska ses som en helhet 

tillsammans med människan (Eriksson, 1994). Ett psykiskt lidande hos patienten kan 

enligt Eriksson (1994) orsakas av känslan av skuld. En fördömande attityd från hälso-

och sjukvårdspersonal är en upphovskälla till den skuld som orsakar psykiskt lidande 

för patienterna (Eriksson, 1994). Eriksson (1994) menar att en förutsättning för 

möjlighet till lindrande är att en vårdkultur skapas, i vilken patienten upplever sig 

välkomnad, vårdad och erhåller respekt. I vårdkulturen ska utrymme för varandet som 

patient finnas och rätten till att vara patient ska upplevas (Eriksson, 1994). Hälsa kan 

upplevas samtidigt som lidande när en människa finner lidandet möjligt att uthärda 

(Eriksson, 1994). Patientens upplevelse av egenvärde har i processen av att uppnå 

hälsa en grundläggande betydelse enligt Eriksson (1994). 

Problemformulering  

Typ 2-diabetes är en sjukdom som ställer krav på sjukdomsspecifik kunskap hos 

patienterna för att undvika komplikationer. Patientundervisning är ett viktigt verktyg 

för att förvärva dessa sjukdomsspecifika kunskaper. Sjuksköterskor har ett stort 

ansvar i denna undervisning och kunskaper om hur patienterna upplever 

undervisningen är viktiga för utformning av bra utbildningar som hjälper patienterna 

att bibehålla sin hälsa.  

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur vuxna patienter diagnostiserade med typ 

2-diabetes upplevde patientundervisning.  

Metod 

Använd metod har varit en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012). 

Resultatartiklarna som använts till litteraturstudien har i enlighet med Segerstens 

(2012) mening varit enkom publicerade texter, ej intervjuer eller privata brev. För att 

strukturera problemformulering och syfte har PICO- modellen använts. I PICO står 

för P står för patient eller population, I står för intervention, C står för Control som 

avser kontrollgrupp, O står för outcome som översätts till utfall och resultat (Forsberg 

och Wengström, 2015). PICO-modellen är ett tillvägagångssätt att strukturera 

sökningar i litteraturförteckningar med problemformulering som utgångspunkt 

(Forsberg och Wengström, 2015). 

 

Datainsamling  

Databaser som använts för att söka vetenskapliga artiklar har varit Cumulative Index 

of Nursing and Allied Health (CINAHL), Public Medline (PubMed) och SveMed+ 

eftersom databaserna profileras som inriktade på omvårdnad och medicin (Forsberg & 

Wengström, 2015; Karlsson, 2012). I databasernas ämnesordlista eller thesaurus 

(Forsberg & Wengström, 2013) sker sökningar inom ett specifikt ämne (Karlsson, 
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2012). Den Booleska operatorn AND kan användas för att kombinera olika sökord och 

för att begränsa resultatet av sökträffar (Forsberg & Wengström, 2013).  

Sökorden som använts redovisas i bilaga A. Sökningar har gjorts som 

thesaurussökning, fritextsökning samt thesaurussökning i kombinaiton med 

fritextsökning. I fritextsökning användes den två booleska operatorn AND för att 

resultatet av sökträffarna skulle specificeras.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för använda artiklar har genomgående i sökningarna varit att 

patienterna som deltog i artiklarnas studier skulle vara vuxna (18 år och uppåt) och 

var diagnostiserade med typ 2-diabtetes. Artiklar gällande patienter som deltog i 

artiklarnas studier som diagnostiserats med diabetes typ 1 eller var barn (0-17 år) samt 

artiklar skrivna på språk utöver svenska och engelska har genomgående exkluderats. 

CINAHL 

CINAHL Headings som använts i sökningar har varit diabetic patients och American 

Association of diabetes educators, i kombination med fritextsökningar. Använda 

fritextssökord har i CINAHL varit education, exeperience, participation or 

engagement or involvement, diabetes or diabetic, online learning, patient education, 

qualitativ, diabetes och diabetes typ 2, i olika kombiantioner se bilaga B för vilka. 

Under perioden september - oktober 2019 gjordes fem sökningar i CINAHL som 

sammanlagt gav 372 sökträffar, samtliga 372 titlar lästes. Antal abstrakt som 

granskades var 36, av dessa granskades 26 artiklar varav nio valdes ut till 

resultatartiklar. I dessa fem sökningarna återfinns varierade limits eftersom 

sökningarna varierats för att finna så många resultatartiklar som möjligt, se bilaga B.  

PubMed 

Medical Subject Headings (MeSH) som använts i sökningar var Patient education as 

topic i kombination med fritextsökning. Använda fritextssökord har i PubMed varit 

diabetic och experience. Sökningens Limits var Critical trial. Under perioden 

september - oktober 2019 gjordes en sökning i Pubmed som sammanlagt gav 14 

sökträffar, samtliga 14 titlar lästes. Antal abstrakt som granskades var fem, av dessa 

granskades fyra artiklar, varav två var dubbletter till artiklar framkomna i sökningar 

gjorda i CINAHL. En artikel användes som resultatartikel till litteraturstudiens 

resultat eftersom artikeln var dubblett funnen även i sökning gjord i CINAHL. 

Svemed+  

MeSH sökning i SveMed+ som anväts i sökningen var Patient education as Topic i 

kombination med fritextsökning. Använda fritextssökord har i SveMed+ varit 

Diabetes och experience. Sökningens limit var peer reviewed. Under perioden 

september - oktober 2019 gjordes en sökning i Svemed+ som sammanlagt gav sex 

sökträffar, samtliga sex titlar lästes. Antal abstrakt som granskades var fem, dessa fem 
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abstrakt besvarade ej syftet och därmed granskades noll artiklar och noll artiklar 

valdes ut till resultatartiklar till litteraturstudien från denna databas. 

Granskning av kvalitét  

Resultatartiklar som använts har granskats enligt Carlsson och Eimans (2003) mallar 

för bedömning av vetenskaplig kvalitet. Granskningsmallen som använts var den för 

bedömning av kvalitativa artiklar i samtliga fall utom ett. Artikel författad av 

Devchand et al., (2017) granskades enligt mall för kvantitativa artiklar, med 

motiveringen att göra en så rimlig bedömning som möjligt, då resultatet utgjordes av 

tabeller och diagram. Av resultatartiklarna erhöll två artiklar grad I, sex artiklar erhöll 

grad II och en artikel erhöll grad III, se bilaga C. Två resultatartiklar som var äldre än 

tio år (Holmström & Rosenqvist, 2005; Thors Adolfsson, Starrin, Smide & Wikblad, 

2008) användes som resultatartiklar med motiveringen att relevant kunskap ändå 

upplevdes tillfördes.  

Databearbetning 

Priebe och Landström (2012) definierar förförståelse som realiteten att kunskaper 

finns hos den som genomför en studie före studiens inledande. När en text sedan 

tolkas spelar tolkarens förförståelse in, för hur texten kommer tolkas menar Forsberg 

och Wengström (2015). Utbildningen till sjuksköterska samt tidigare erfarenheter 

inom klinisk verksamhet har bidragit till viss mån av förförståelse för ämnet, dock 

inte i majoritet med fokus ur patientperspektivet. Induktiv ansats innebär att fakta 

avseende valt problemområde förutsättningslöst samlas in (Forsberg & Wengström, 

2015). Litteraturstudien gjordes utifrån en induktiv ansats då inga förutfattade 

meningar eller slutsatser fanns om vad litteraturstudiens resultat skulle uppbringa.  

Utgångspunkten för tillvägagångssätt i litteraturstudiens databearbetning är tagen ur 

Forsberg och Wengströms (2015) förklaring av analysarbetet i en allmän 

litteraturstudie, där data bryts ner för att åter sättas samman efter tema eller 

kategorier. Resultatartiklarna lästes först individuellt och i en efterföljande gemensam 

diskussion avgjordes vilka kategorier som upplevdes framträda. Var kategori 

tilldelades en färgkod. Fyra kategorier uppkom: Lärandeaktiviteternas betydelse, 

lärares karaktär och bemötande, sjukdomsinsikt och självförtroende och 

informationens relevans. Resultatartiklarna lästes återigen individuellt och innehållet 

färgkodades då efter tilltänkt kategori. Ny gemensam diskussion följde gällande 

resultatartiklarnas färgkodade innehåll och konsensus uppnåddes då kring vilket 

innehåll som tillhörde vilken kategori. Det färgkodade innehållet i kategorierna 

strukturerades och ett dokument skapades för varje kategori där likheter och 

skillnader identifierades, en process som gjordes gemensamt. Delar av texten i 

resultatartiklarna användes inte till den initialt tilltänkta kategorin utan flyttades till 

annan kategori eller uteslöts på grund av irrelevans efter vidare genomgång. 

Översättning av resultatartiklar gjordes i ett sista skede för att den ursprungliga 

innebörden skulle finnas tillgänglig så länge som möjlig samt översättningens skulle 

bli mer enhetlig. 
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Forskningsetiska övervägande  

Sjuksköterskor är enligt ICN (2012) ålagda i sin yrkesutövning att utöva, delge och 

implementera hälsa-och omvårdnadsforskning samt ständigt inhämta ny kunskap i 

etikfrågor. Syftet med forskning är att öka kunskap och därmed förbättra människors 

liv samt föra utvecklingen framåt för samhället. För att uppnå den nyttan i människors 

liv och samhällets utveckling som kunskap innebär, krävs medverkan från människor 

i forskning. Forskning som innefattar människor medför därav risker för dem som 

deltar (Kjellström, 2012). Etiska standarder finns för att skydda hälsa och rättigheter 

samt garantera respekten för individen som deltar i forskning (World Medical 

Association, 2018). Ett underlag vars betydelse varit stor som inom forskningsetik är 

Belmontrapporten, tre väsentliga etiska principer lyfts fram i syfte att vara till etiskt 

stöd inom forskning: “respekt för personer, göra gott samt rättviseprincipen” 

(Kjellström, s. 72, 2012). Respekt för personer lyfter att människor är autonoma tar 

sina egna beslut och att de vars autonomi inte är fullgod ska skyddas. I enlighet med 

göra gott principen ska de som deltar i forskning inte skadas. Fördelarna för dem som 

deltar i forskningen vara så mycket övervägande mot riskerna som möjligt, vilket är 

en etisk skyldighet. Den sista principen är rättviseprincipen vilken beskriver att alla 

har ett lika värde och för- och nackdelar ska fördelas så att inte sårbara grupper 

drabbas mer än grupper som bättre kan föra sin talan (Kjellström, 2012). Enligt lag 

om etikprövning av forskning som avser människor ska deltagaren som forskningen 

avser ha givit sitt samtycke (SFS 2003:460). Samtycket är frivilligt för dem som 

deltar, specificerat till vad forskningen avser och skall dokumenteras enligt §17 SFS 

2003:460. Information måste ges från den som bedriver forskning till dem individer 

som kan tänkas delta innan samtycket är ett informerat samtycke. Exempel på 

information som måste ges är information avseende forskningens mål, metod, 

finansiellt ursprung, risker och för -och nackdelar forskningen förväntas innebära 

samt rätten att inte delta i forskning och rätten att när som helst under forskningens 

skeende avsluta sitt deltagande utan konsekvenser (World Medical Association, 

2018). Av resultatartiklar har samtliga utom två stycken redovisat etisk prövning och 

godkännande av etiska kommittéer. De två resultatartiklar (van der Molen et al., 2017; 

Whitehead, et al., 2017) som inte i artikeln beskrivit etisk prövning har använts som 

resultatartiklar eftersom det gick att utläsa i metoden att patienterna hade behandlats 

på ett etiskt korrekt sätt. Båda artiklar är även publicerade på respektive universitets 

hemsida, vilka hänvisar till att all forskning som bedrivs på dessa universitet måste 

följa etiska förordningar.  

Resultat  

Lärandeaktiviteternas betydelse  

I två studier undersöktes web-baserad patientundervisning och de lyfte fram både 

positiva och negativa aspekter med denna undervisningsform (Pal et al., 2018; van der 

Molen et al, 2017). Patienterna i dessa studier upplevde att i en webbaserad 

undervisning om typ 2-diabetes borde flera aspekter som fysisk aktivitet, 
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medicinering samt kosthållning inkluderas, men även om information återfanns, 

tillfrågades ändå hälso-och sjukvårdspersonal i många fall för bekräftandet av 

informationen (Pal et al., 2018; van der Molen et al, 2017). I två studier (Herre, 

Graue, Kolltveit & Gjengedal, 2016; Laursen, Frølich & Christensen, 2017) 

utformades patientundervisningen i ett sammanhang med olika aktiviteter, vilket 

patienterna upplevde som lärorika och att deras delaktighet uppmuntrades. I 

undervisning där matlagningslektioner var en del av utbildningsprogrammet (Laursen 

et al., 2017) upplevde patienterna matlagningslektionerna som ett gott komplement 

till undervisning genom föreläsning. Ett annat exempel kunde vara att patienterna 

lärde sig hur olika livsmedels-och fysiska aktiviteter påverkade blodglukosnivån tack 

vare uppgiften att mäta de egna blodglukosnivåerna före och efter matintag och fysisk 

aktivitet (Herre et al., 2016). Patienter vilka deltagit i undervisning tillsammans med 

andra patienter upplevde känslor av stöd och uppmuntran samt lärande från andra 

patienter och deras erfarenheter (Herre et al., 2016; Thors Adolfsson et al., 2008). 

Dock fanns studier (Grohmann, Espin & Gucciardi 2017; Whitehead, et al, 2017) som 

visade på motsatta uppfattningar från patienter där det framhävdes att patienter 

upplevde fördelar av individuell undervisning framför undervisning i gruppform. 

Patienternas hänvisning var upplevelserna av brist på individuell anpassning, andra 

patienter som fördjupat sig i personliga problem samt brist på samhörighet med andra 

deltagande patienter (Grohmann et al., 2017; Whitehead, et al, 2017).  

Lärarens karaktär och bemötande  

Patienter som deltagit i patientundervisning uttryckte att undervisaren hade en central 

roll i hur stämningen upplevdes av deltagarna samt att undervisarens bemötande var 

betydelsefull för huruvida undervisningen upplevdes som gynnsam eller ej av 

patienterna (Laursen et al., 2017; Thors Adolfsson et al., 2008). Patienterna som 

deltagit i undervisning yttrade känslor av att bli omhändertagna samt att de fick en 

ökad självkänsla och ett ökat självvärde efter att ha mötts av en positiv attityd från 

undervisaren (Laursen et al., 2017; Thors Adolfsson et al., 2008). Patienterna i en 

studie uppgav att de upplevde undervisarna som förstående, respektfulla, lyssnande 

och konsekvent mottagande (Grohmann et al., 2017). Patienter upplevde team-känsla 

tillsammans med dem som undervisade i patientundervisning och detta medförde 

känslan av att bli stöttade istället för känslan av att lyssna på en föreläsning. Det fanns 

dock studier som visade på andra upplevelser, i Thors Adolfsson et al., (2008) 

beskrevs kommunikationen av patienterna som en envägskommunikation. Patienten 

intog en passiv roll och undervisaren ansågs inneha en överordnad ställning (Thors 

Adolfsson et al., 2008). Ett annat exempel är en patientberättelse som exemplifierade 

negativa upplevelser av att undervisaren ätit konfektyr i samband med pausen i 

patientundervisningen om kosthållning till patienter diagnostiserade med typ 2-

diabetes, något som ansågs vara hyckleri (Laursen et al., 2017).  

Skuldbeläggning från undervisaren kunde förhindras om denne hade en positiv attityd 

och detta var avgörande för huruvida patienterna upplevde skuldbeläggning eller ej 
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(Thors Adolfsson et al., 2008; Pal et al., 2018). Patienter som inte ansågs ha hälsa 

erfor mer negativa upplevelser av undervisaren, dessa patienter hade mer kontakt med 

hälso-och sjukvård och överförde negativa upplevelser därifrån till dem som 

undervisade (Laursen et al., 2017). 

Sjukdomsinsikt och självförtroende  

I en studie av Thors Adolfsson et al. (2008) upplevde patienterna att de fått ett ökat 

självförtroende och ökad självkänsla tack vare medvetenhet om och förmågan att 

kunna reflektera över bloglukosnivåerna. Den upplevda ökningen av kunskap om 

varför mätningen av blodglukosnivåer var betydelsefulla var en av anledningarna till 

att patienter ökade antalet mätningar av blodglukosnivåer (Whitehead, et al, 2017). 

Devchand et al, (2017) och Whitehead, et al, (2017) hävdade att patienterna som 

deltagit i undervisningen medgav att dem hade en stor roll i den egna hälsan. Flertalet 

patienter som deltagit i undervisningen kom till insikt gällande att de levde med en 

kronisk sjukdom och att dess konsekvenser inte kunde ignoreras enligt studie gjord av 

Herre et al. (2016). Råden från undervisningen efterföljdes av patienterna men trots 

det ifrågasattes förändringar av livsstil då patienterna inte upplevde smärta av den 

egna sjukdomen (Holmström & Rosenqvist, 2005; Thors Adolfsson et al., 2008). I 

Ytterligare en studie (Whitehead, et al, 2017) skildrades upplevelsen av förändringar i 

livsstil och dess upprätthållande som utmanande av patienterna.  

Förmågan att interagera med hälso-och sjukvårdspersonal upplevdes öka av patienten 

efter undervisningen, interaktionen med hälso-och sjukvårdspersonal skedde på ett 

mer självsäkerhet och kunnigt sätt, mer information efterfrågades för att kunna 

diskutera kliniska värde (Herre et al., 2016; Whitehead, et al., 2017). Patienter i två 

studier återgav (Devchand et al., 2017; Grohmann et al., 2017) att de efter 

patientundervisningen upplevt en god känsla över sin situation och den egna 

förmågan att hantera typ 2-diabetes. De nya strategierna de fann efter undervisningen, 

i att hantera sjukdomen gjorde att patienterna upplevde en ökad säkerhet (Devchand 

et al., 2017; Herre et al., 2016). 

Informationens relevans  

Patienter diagnostiserade med typ 2-diabetes som deltagit i patientundervisning 

(Devchand et al., 2017; Herre et al., 2016; Whitehead, et al 2017) hade utvidgat 

kunskaperna om sjukdomen. Det fanns dock motstridiga upplevelser där patienter 

vittnade om att informationen varit knapphändig och svår att förstå samt inte upplevts 

som relevant för de egna behoven (Herre et al., 2016; Pal et al., 2018). Patienter 

upplevde att undervisning var lärorik och gynnsam gällande aspekter som 

kosthållning (Laursen et al., 2017; Pal et al., 2018; Whitehead, et al 2017), mätning av 

blodglukos (Herre et al., 2016; Thors Adolfsson et al., 2008), fysisk aktivitet 

(Grohmann et al., 2017; Herre et al., 2016; Laursen et al., 2017; Thors Adolfsson et 

al., 2008; Whitehead, et al 2017), patofysiologi (Grohmann et al., 2017; Herre et al., 

2016; Thors Adolfsson et al., 2008; Pal et al., 2018; Whitehead, et al 2017) samt 

farmakologisk behandling (Herre et al., 2016; Grohmann et al., 2017; Pal et al., 2018; 
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Whitehead, et al 2017). Upplevelserna om information om den farmakologiska 

behandlingen i form av insulin skiljde sig åt, en del patienter beskrev den som 

gynnsam (Herre et al., 2016; Grohmann et al., 2017), andra som ogynnsam, men då 

av patienter som inte farmakologiskt behandlades med insulin eller perorala 

antidiabetika (Herre et al., 2016). Under undervisningen upplevde patienterna att 

kunskapen om samt prevention av komplikationer av typ 2-diabetes ökade (Thors 

Adolfsson et al., 2008; Whitehead, et al., 2017). Information som ansågs vara viktigt 

då patienterna fruktade komplikationer av typ 2-diabetes och det lidande som de 

medförde (Herre et al., 2016; Holmström & Rosenqvist, 2005). Det faktum att 

fullständig kunskap om alla aspekter av typ 2-diabetes inte erhölls var patienterna 

som deltagit i undervisning enligt en studie medvetna om (Thors Adolfsson et al., 

2008). Patienterna uttryckte att de under patientundervisning lärt sig var mer 

information skulle eftersökas (Thors Adolfsson et al., 2008).  

Det fanns en skillnad i hur patienterna upplevde undervisningen beroende på om 

patienten ansågs ha hälsa eller om patienten inte ansågs ha hälsa (Laursen et al., 

2017). Patienter som inte ansågs ha hälsa upplevde mindre socialisering med andra 

patienter och förståelse av information, som kontrast vittnade patienter som ansågs ha 

hälsa om motsatta upplevelser och ansåg att undervisningen var mer gynnsam 

(Laursen et al., 2017). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Sökning efter artiklar gjordes i databaser som var inriktade på omvårdnad och 

medicin, CINAHL, PubMed och SveMed+ enligt Forsberg och Wengström, (2015) 

och Karlsson, (2012). När sökningar görs i flera databaser stärks litteraturstudiens 

trovärdighet genom möjligheten att finna flera sökresultat av relevans (Henricson, 

2012). Av gjorda sökningar genererade PubMed och CINAHL resultatartiklar, varav 

en artikel från PubMed var dubblett till artikel redan funnen i CINAHL. Sökningen i 

SveMed+ genererade inte någon resultatartikel. 

 

Sökord som användes redovisas i bilaga A. Dessa sökorden utformades för att besvara 

syftet vilket kan ses som en styrka i litteraturstudien. Karlsson (2012) menar att 

sökord kan hämtas från redan funna artiklar samt varieras med hjälp av 

synonymlexikon och ordböcker, en kunskap som inte fanns vid artikelsökningarna, 

avsaknaden av detta i litteraturstudien kan ses som en svaghet då samma ord oftast 

används i olika kombinationer. En av inklusionskriterierna var att resultatartiklarna 

skulle vara skrivna på det svenska eller det engelska språket. Exklusion av artiklar 

skrivna på språk utöver svenska och engelska kan ses som en svaghet i kvalité, 

bekräftelsebarheten minskas då eventuellt relevanta artiklar skrivna på andra språk 

uteslutits (Wallengren & Henricson, 2012). Limits för att begränsa sökresultat efter 

publicerings år användes inte i de initiala sökningarna eftersom relevanta artiklar 

riskerade att bli uteslutna. Efter de initiala sökningarna, vilka genererat sex 
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resultatartiklar användes limits för begränsning efter publicerings år i nästkommande 

sökningar som fokuserade på webbaserad inlärning eller online learning. Limits för 

publicerings år angavs som 2009–2019 eftersom artiklar äldre än tio år kan anses vara 

icke relevanta inom området som utvecklas i hög hastighet. Av resultatartiklarna 

publicerades en artikel år 2018, fem artiklar år 2017, en artikel år 2016, en artikel 

2008 samt en år 2005. Resultatartiklarna har använts i litteraturstudien eftersom dem 

ansetts tillföra relevant fakta trots variation i ålder, ett val som gjorts med kritisk 

medvetenhet angående att artiklar äldre än 10 år kan ses som negativt. I 

litteraturstudiens bakgrund förekommer referering till en sekundärkälla eftersom 

kunskapen ansågs vara relevant trots att primärkällan efter omfattande 

efterforskningar inte hittats.   

 

Resultatartiklarnas ursprungsländer var följande: Norge, Danmark, Nederländerna, 

USA, England, Nya Zeeland, Kanada samt Sverige där två av artiklarna författats. 

Artiklarna som författats i Sverige kan anses vara en fördel eftersom de bygger på 

studier som kan vara lättare att knyta an till och antas bättre spegla svensk hälso-och 

sjukvård än studier gjorda i andra länder. Studier med patienter från andra länder än 

Sverige bör diskuteras gällande huruvida resultaten kan anses vara överförbara till 

svenska förhållanden då likheter såväl som skillnader i sjukvårdssystem kan 

förekomma (Henricson, 2012). I samband med reflektioner gjorda över 

litteraturstudiens överförbarhet till svensk hälso-och sjukvård fanns ständigt ett 

kritiskt förhållningssätt i åtanke då variation fanns gällande artiklarnas 

ursprungsländer. Andra länder än Sverige kan antas har olika hälso-och 

sjukvårdssystem som ansågs kunna ha påverkan på överförbarheten vilket särskilt 

beaktades. 

 

Resultatartiklar som använts har granskats enligt Carlsson och Eimans (2003) mallar 

för bedömning av vetenskaplig kvalitet. Av resultatartiklarna erhöll två artiklar grad I, 

sex artiklar erhöll grad II och en artikel erhöll grad III, se bilaga C. Carlsson och 

Eiman (2003) menar att artiklar som graderats lägre än klass III inte håller tillräcklig 

vetenskaplig kvalitét. Inga resultatartiklar som graderats under klass III har därför 

använts i litteraturstudien. Resultatartikeln som graderades till grad III av 

vetenskaplig kvalitét användes eftersom relevant fakta ändå tillfördes, med 

medvetenhet om att detta kan ses som en svaghet för litteraturstudien. Granskningen 

gjordes i gemensam regi med motiveringen att granskningen ansågs främjas av den 

gemensamma diskussionen.  

 

Gemensam reflektion har under litteraturstudien kontinuerligt förts kring tidigare 

erfarenheter och förförståelsen kopplad till dem. Reflektionen av förförståelse anses i 

en litteraturöversikt med kvalitativ design stärka litteraturstudiens pålitlighet 

(Henricson, 2012). Tidigare erfarenheter inom klinisk verksamhet tillsammans med 

utbildningen till sjuksköterska är faktorer som bidragit till förförståelsen. 

Utbildningen till sjuksköterska har givit en förförståelse med betoning på typ 2-

diabetes patofysiologi, patienters rättigheter, vikten av god patientutbildning och 
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patientbemötande i samband med typ 2-diabetes men inte kring patienters upplevelser 

av patientundervisning. Förförståelsen som den kliniska verksamheten bidragit med 

innefattar möten med patienter diagnostiserade med typ 2-diabetes, vilka medfört 

upplevelser av omvårdnadens många aspekter som exempelvis patientinformation om 

typ 2 diabetes, råd gällande kosthållning, fysisk aktivitet samt blodglukos -och 

provtagning av HbA1c. Förförståelsen bedömdes inte ha någon stor påverkan på 

litteraturstudien. Den ledde exempelvis till igenkännande av patientkaraktär som 

tidigare påträffats i klinisk verksamhet och beskrevs samt citerades i en av 

resultatartiklarna. På grund denna igenkänning upplevdes patientens uppfattning som 

viktigt att belysa i resultatet, samtidigt fanns åtanke på att det var lika viktigt att inte 

erlägga egna värderingar och tolkningar i sammanhanget.  

 

I litteraturstudiens resultat belyses vuxna patienter diagnostiserade med typ 2-diabetes 

upplevelser av patientundervisning. Eftersom det inte fanns ambitioner att undersöka 

patienternas upplevelser utifrån ett specifikt perspektiv, ansågs det som ett rimligt val 

att litteraturstudien genomfördes utifrån en induktiv ansats. Konsensus i 

databearbetningen inträdde efter gemensamma diskussioner. Tillvägagångssättet 

motiveras av önskan om diskussion för att olika infallsvinklar skulle identifieras, 

vilket ansågs som fördelaktigt eftersom nyanser av samman textdel av 

resultatartiklarna tolkats olika eller under individuell läsning inte lyfts fram. 

Litteraturstudiens tillvägagångssätt av databearbetning upplevdes som bra eftersom 

gemensam diskussion bidrog till mer omfattande databearbetning och fler nyanser 

samt tolkningar av resultatartiklarnas textdelar uppmärksammades, vilket var syftet 

med de gemensamma diskussionerna. Översättning från det engelska språket till det 

svenska språket gjordes efter förmåga, i de fall där tidigare ordkunskap i det engelska 

språket varit bristfällig användes hjälpmedel i form av online-lexikon och ordböcker 

för att nå förståelse. Översättningen gjordes i ett sista skede för bibehållandet av den 

ursprungliga innebörden så långt som möjligt. 

 

Henricson (2012) förespråkar försiktighet vid generalisering och motivering av 

överförbarhet, därav diskuteras även överförbarhet av litteraturstudiens resultat med 

ett kritiskt förhållningssätt. Diskussioner har lett till åsikten att litteraturstudiens 

resultat inte kan ses som generellt överförbart till den svenska vården då 

patientupplevelser kan anses vara unika för varje patient. Av litteraturstudiens resultat 

är det rubriken ”Informationens relevans” vars innehåll kan ses som möjligt men långt 

ifrån fullständigt vara överförbart till den svenska vården. Bakomliggande motivering 

möjligheten till överförbarhet är antalet källor som styrker informationen är många 

och i samråd. Reflektion av överförbarheten grundades i ett kritiskt förhållningssätt 

och framhävde att resultatartiklar från andra länder försämrade möjligheten till 

överförbarhet.  

 



 

 14 

Resultatdiskussion 

Sammanställning av patientupplevelser utmynnade i fyra kategorier; 

Lärandeaktiviteternas betydelse; lärares karaktär och bemötande; sjukdomsinsikt och 

självförtroende samt informationens relevans. Resultatdiskussionen omfattar två av 

dessa kategorier: lärares karaktär och bemötande och sjukdomsinsikt och 

självförtroende. 

 

I två studier framkom att patienterna upplevde att undervisaren befann sig i en 

överordnad position och la skuld på patienterna (Pal et al., 2018; Thors Adolfsson et 

al., 2008). Ytterligare forskning (Dickinson, 2018) belyser att patienter upplever 

skuldbeläggning av hälso-och sjukvårdspersonal inom diabetesvård, detta kan anses 

vara en sämre vårdkultur. Katie Eriksson (1994) beskriver i sin teori att lidande 

lindras i en vårdkultur där patienten upplever utrymme för varandet som patient, 

upplever sig vårdad samt erhåller respekt, något som kan ses som viktig för en 

sjuksköterska att ha i åtanke under patientundervisning. Ingen patient ska behöva 

uppleva skuldbeläggning, av den som ger omvårdnad. Det kan ses som oetiskt av en 

sjuksköterska att skuldbelägga patienten samt viktigt att ha sin egna attityd gentemot 

patienterna i åtanke, vilket förstärks av Erikssons (1994) beskrivning av att hälso-och 

sjukvårdspersonals fördömande attityd ger känslor av skuld hos patienten och därmed 

är upphov till psykiskt lidande. 

  

Patienter upplevde att de efter undervisningen kommit till insikt gällande att dem 

lever med en kronisk sjukdom samt sjukdomens konsekvenser i form av 

komplikationer (Herre et al., 2016). Frånvaron av sjukdomsspecifika symptom som 

exempelvis smärta påverkade patienterna diagnostiserade med typ 2-diabetes 

uppfattning om den egna sjukdomens innebörd i riktning mot att de ifrågasatte de råd 

om förändringar av livsstil som gavs under patientundervisningen (Holmström & 

Rosenqvist, 2005; Thors Adolfsson et al., 2008). Ytterligare studie av Wermeling, 

Thiele-Manjali, Koschack, Lucius-Hoene och Himmel (2014) fastslog att avsaknad av 

smärta från sjukdom innebar att patienterna påverkades till att vara mindre medvetna 

om den egna sjukdomen. Annan forskning (Gorina, Limonero & Alvarez, 2018) 

menar att även multisjuka patienter diagnostiserade med typ 2-diabetes, hypertoni och 

hyperkolesterolemi bekräftar svårigheter i att acceptera att vara drabbade av 

sjukdomarna när symtom inte uppträdde initialt i sjukdomsförloppet, något som ledde 

till svårigheter med livsstilsförändringar. I samband med patientundervisning kan det 

ses som viktigt att patienterna erhåller hjälp av sjuksköterskan i att komma till insikt i 

allvaret i sjukdomen typ 2-diabetes, för att möjliggöra större acceptans av 

livsstilsförändringar, trots avsaknaden av smärta eller andra symtom. Trots frånvaro 

av sjukdomsspecifika symtom kan en patient lida enligt Eriksson (1994) som menar 

att patientens lidande kan uppstå i samband med sjukdom genom upplevd smärta 

likväl som att patientens lidande kan uppstå i samband med sjukdom utan upplevd 

smärta. Utifrån detta perspektiv kan det för en sjuksköterska ses som viktigt att ha i 

åtanke att patienter lider utan att uppvisa tecken på smärta eller sjukdomsspecifika 
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symtom och ändå undervisa dessa patienter angående livsstilsförändringar och hur 

viktiga livsstilsförändringar är.  

 

Patienters upplevde att patientundervisning gav dem ökade egenvårdsfärdigheter 

(Devchand et al., 2017; Grohmann et al., 2017; Herre et al., 2016; Thors Adolfsson et 

al., 2008; Whitehead, et al 2017) detta korrelerar med annan forskning (Wermeling., 

et al 2014) i vilken det framgår att patienter diagnostiserade med typ 2-diabetes 

efterfrågat information om kosthållning för att förbättra sina egenvårdsfärdigheter. 

Ytterligare tre studier (Barnett & Braunstein, 2007; Brücher, Mallea Lira & Svensson, 

2010; Tankova et al., 2001) belyser att patienter diagnostiserade med typ 2-diabetes 

förmåga till egenvård ökat efter deltagande i patientundervisning. När sjuksköterskan 

träder in i rollen som patientundervisare, antas han eller hon ha en påverkan på 

huruvida patienterna gynnas av undervisningen eller ej. Det kan ses som 

hälsofrämjande av sjuksköterskan att i sin roll som undervisaren ge upphov till 

patienters ökade egenvårdsfärdigheter. En av sjuksköterskans enligt ICN (2012) 

grundläggande ansvar, nämligen den att främja hälsa kan därmed anses vara 

uppfylld.   

 

Konklusion och implikation  

I litteraturstudien belystes patienters upplevelser av patientundervisning i samband 

med typ 2-diabetes. Positiva upplevelser av patientundervisning genom praktiskt 

deltagande belyses av litteraturstudien men även i olika former som gruppform, 

individuell - eller webbaserad undervisning. Den som undervisade var av betydelse 

för patienterna om patienten upplevde undervisningen som gynnsam eller ej. 

Stämningen under undervisningstillfället och patienternas känslor om sig själva, 

negativa såväl som positiva påverkades också av den som undervisade. Upplevelserna 

vittnade om att patienterna upplevde att deras egenvårdsfärdigheter ökade samt 

förmågan att interagera med hälso-och sjukvårdspersonal. Patienternas upplevelser av 

informationen given under patientundervisningen var generellt positivt. Kritiska 

upplevelser från patienterna avsåg brist på individanpassad undervisning och 

individanpassad information. 

Utifrån ett samhällsperspektiv kan ett riktat fokus mot individanpassad 

patientundervisning inom typ 2-diabetes av hälso-och sjukvården föreslås. Utifrån 

patienternas positiva upplevelser kan olika former av patientundervisning föreslås, 

exempelvis genom praktiskt lärande i olika sammanhang. Det är viktigt att ha i åtanke 

att sjuksköterskor utbildade på grundnivå skall kunna leda patientundervisning. 

Patienternas upplevelser av den som undervisar påverkar huruvida patienterna tar till 

sig undervisningen, därav kan det föreslås att patienternas upplevelser ska vara 

grundläggande underlag i de momentet av sjuksköterskeutbildning som avser 

pedagogik och patientundervisning. Med motiveringen att sjuksköterskors förståelse 

för patienter diagnostiserade med typ 2-diabetes som deltar i patientundervisning ska 

öka. Eftersom att sjuksköterskan i den kliniska verksamheten kan använda patienters 
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upplevelser som underlag för individanpassning av patientundervisning, kan det ses 

som viktigt med vidare forskning som fokuserar på patienternas upplevelser. 



 

 

Referenser 
Resultatartiklar markeras med* 

Barnett, P-S & Braunstein, G-D. (2007). Diabetes Mellitus. I Andreoli, T.E., 

Carpenter, C.C.J. & Cecil, R.L.F. (red.), Andreoli and Carpenter's Cecil 

essentials of medicine. (7th ed., s.676-700). Philadelphia: Saunders  

Brücher, E., Mallea Lira, C. & Svensson, J, P. (red) (2010). Internmedicinsk handbok. 

(3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Carlsson, S. & Einman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad Studiematerial för 

undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete 

mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola” (Rapport nr. 2). 

Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola: 

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf?sequence=

%201  

Crowe, M., Whitehead, L., Bugge, C., Carlyle, D., Carter, J., & Maskill, V. (2017). 

Living with sub-optimal glycaemic control: the experiences of Type 2 diabetes 

diagnosis and education. Journal of Advanced Nursing, (3), 612. doi: 

https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jan.13145 

Deshpande AD, Dodson EA, Gorman I, & Brownson RC. (2008). Physical activity 

and diabetes: opportunities for prevention through policy. Physical 

Therapy, 88(11), 1425–1435. https://doi-

org.ezproxy.bib.hh.se/10.2522/ptj.20080031 

*Devchand, R., Nicols, C., Gallivan, J. M., Tiktin, M., Krause, S. H., Larkin, M. & 

Tuncer, D. M. (2017). Assessment of a National Diabetes Education Program 

diabetes management booklet: The GRADE experience. Journal of the 

American Association of Nurse Practitioners, 29(5), 255–263. doi: https://doi-

org.ezproxy.bib.hh.se/10.1002/2327-6924.12445  

Dickinson, K. Jane. (2018). The Experience of Diabetes-Related Language in 

Diabetes Care. Diabetes Spectrum, 31, 58-64. 

http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.2337/ds16-0082  

Donohue-Porter, P. (2013). Nursing’s Role in Courage Development in Patients 

Facing Complications of Diabetes. Journal of Holistic Nursing, 31(1), 49–61. 

https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1177/0898010112461975 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. (1. uppl.) Stockholm: Liber utbildning. 

Fazio, S., Edwards, J., Miyamoto, S., Henderson, S., Dharmar, M., & Young, H. M. 

(2019). More than A1C: Types of success among adults with type-2 diabetes 

participating in a technology-enabled nurse coaching intervention. Patient 



 

 

Education & Counseling, 102(1), 106–112. https://doi-

org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.pec.2018.08.028 

 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats 

(s.133–143). Lund: Studentlitteratur.  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier (4: a 

uppl.). Stockholm: Författaren och Natur & Kultur 

Glasgow, R. E., Christiansen, S. M., Kurz, D., King, D. K., Woolley, T., Faber, A. J., 

… Dickman, J. (2011). Engagement in a diabetes self-management website: 

usage patterns and generalizability of program use. Journal of Medical Internet 

Research, 13(1), e9. Doi: https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.2196/jmir.1391 

Golin, CE., DiMatteo, MR., Leake, B., Duan, N & Gelberg, L. (2001). A diabetes-

specific measure of patient desire to participate in medical decision making. 

Sage Journals, 27, 875-86. doi: 10.117/014572170102700613 

Gorina, M., Limonero, T. J. & Alvarez, M. (2018). Educational diagnosis of self‐

management behaviour in patients with diabetes mellitus, hypertension and 

hypercholesterolaemia based on the PRECEDE model: Qualitative study. 

Journal of clinical nursing (John Wiley & Sons, Inc.). 28(9/10), 1745-1759. 

DOI: 10.1111/jocn.14794 

*Grohmann, B., Espin, S., & Gucciardi, E. (2017). Patients’ experiences of diabetes 

education teams integrated into primary care. Canadian Family Physician, 

63(2), e128–e136. Retrieved from: 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=cin2

0&AN=121311619&site=ehost-live 

Hangaard, S., Rasmussen, A., Almdal, T., Nielsen, A. A., Nielsen, K. E., Siersma, V., 

& Holstein, P. (2019). Standard complication screening information can be used 

for risk assessment for first time foot ulcer among patients with type 1 and type 

2 diabetes. Diabetes Research & Clinical Practice, 151, 177–186. https://doi-

org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.diabres.2019.04.021 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod -från idé till examination inom omvårdnad (s. 471-479). Lund: 

Studentlitteratur. 

*Herre, A. J., Graue, M., Kolltveit, B. H. & Gjengedal, E. (2016). Experience of 

knowledge and skills that are essential in self-managing a chronic condition - a 

focus group study among people with type 2 diabetes. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 30(2), 382–390. doi: https://doi-

org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/scs.12260 



 

 

*Holmström, I-M & Rosenqvist, U. (2005). Misunderstanding about illness and 

treatment among patients with type 2 diabetes. Journal of Advanced Nursing 

49(2), 146–154. doi: /10.1111/j.1365-2648.2004.03274.x 

International council of nurses. (2012). THE ICN CODE OF ETHICS FOR NURSES. 

Hämtad från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

 

International diabetes federation. (2017). IDF DIABETES ATLAS Eighth edition 

2017. Hämtad 9 oktober, 2019, från: https://diabetesatlas.org/resources/2017-

atlas.html  

Jutterström, L., Hörnsten, Å., Sandström, H., Stenlund, H., & Isaksson, U. (2016). 

Nurse-led patient-centered self-management support improves HbA1c in 

patients with type 2 diabetes—A randomized study. Patient Education and 

Counseling 99(11), 1821–1829. doi: https://doi.org/10.1016/j.pec.2016.06.016 

Karlsson, E. K. (2012). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod -från idé till examination inom omvårdnad (s. 96–113). Lund: 

Studentlitteratur. 

Khazrai, Y. M., Defeudis, G., & Pozzilli, P. (2014). Effect of diet on type 2 diabetes 

mellitus: a review. Diabetes/Metabolism Research & Reviews, 30, 24–33. 

https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1002/dmrr.2515 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod -från idé till examination inom omvårdnad (s. 69–91). Lund: 

Studentlitteratur. 

* Laursen, D. H., Frølich, A., & Christensen, U. (2017). Patients’ perception of 

disease and experience with type 2 diabetes patient education in Denmark. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(4), 1039–1047. doi: https://doi-

org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/scs.12429 

Lawton J, Fox A, Fox C & Kinmonth. (2003). Participating in the United Kingdom 

Prospective Diabetes Study (UKPDS): a qualitative study of patients’ 

experiences. British Journal of General Practice, 53(490), 394–398. Retrieved 

from 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=cin2

0&AN=106541413&site=ehost-live 

Lewis-Pierre, L. (2019). Preparing for the Next Generation of Educators and Nurses: 

Implications for Recruitment and Educational Innovations. ABNF Journal, 

30(2), 35–36. Retrieved from 



 

 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=cin2

0&AN=136798778&site=ehost-live 

Maindal, H. T., Carlsen, A. H., Lauritzen, T., Sandbaek, A., & Simmons, R. K. 

(2014). Effect of a participant-driven health education programme in primary 

care for people with hyperglycaemia detected by screening: 3-year results from 

the Ready to Act randomized controlled trial (nested within the ADDITION-

Denmark study). Diabetic Medicine, 31(8), 976–986. https://doi-

org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/dme.12440 

Nguyen, T. P. L., Edwards, H., Do, T. N. D., & Finlayson, K. (2019). Effectiveness of 

a theory-based foot care education program (3STEPFUN) in improving foot 

self-care behaviours and foot risk factors for ulceration in people with type 2 

diabetes. Diabetes Research & Clinical Practice, 152, 29–38. https://doi-

org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.diabres.2019.05.003 

Orasanu, G., & Plutzky, J. (2009). The pathologic continuum of diabetic vascular 

disease. Journal of the American College of Cardiology (JACC), 53(5), S35-42. 

https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.jacc.2008.09.055  

* Pal, K., Ross, J., Stevenson, F., Murray, E., Dack, C., Michie, S., … Barnard, M. 

(2018). Digital Health Interventions for Adults With Type 2 Diabetes: 

Qualitative Study of Patient Perspectives on Diabetes Self-Management 

Education and Support. Journal of Medical Internet Research, 20(2), 7. doi: 

https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.2196/jmir.8439  

Priebe, G & Landström, C. (2012). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar -grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod -från idé till examination inom omvårdnad (s. 32–

50). Lund: Studentlitteratur. 

Sarkadi, A,. & Rosenqvist, U. (2004). Experience-based group education in type 2 

diabetes a randomised controlled trial. Patient Education & Counseling, 53(3), 

291–298. doi: 10.1016/j.pec.2003.10.009 

Schäfer, I., Küver, C., Wiese, B., Pawels, M., van den Bussche, H., & Kaduszkiewicz, 

H. (2013). Identifying Groups of Nonparticipants in Type 2 Diabetes Mellitus 

Education. American Journal of Managed Care, 19(6), 499–507. Retrieved 

from 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=cin2

0&AN=104199584&site=ehost-live 

Segersten, K. (2012). Användbara texter. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats (s. 47–

56). Lund: Studentlitteratur.  



 

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad 

18 september, 2019, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-

forskning-som_sfs-2003-460 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 15 oktober, 

2019, från:https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

Socialstyrelsen. (2018). Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och 

ledning. Hämtad 16 oktober, 2019, från: 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-10-25.pdf 

Song, M., Choe, M-A., Soon Kim, K., Sun Yi, M., Lee, I., Kim, J., Lee, M., Min Cho, 

Y & Suk Shim, Y. (2009) An evaluation of Web-based education as an 

alternative to group lectures for diabetes self-management. Nursing and Health 

Sciences, 11, 277–284. doi: 10.1111/j.1442-2018.2009.00458x  

Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering. (2009). Patientutbildning vid diabetes - 

Systematisk litteraturöversikt (Rapport 195). Hämtad från: 

https://www.sbu.se/contentassets/cea67d2c011443a4a914556566fb08d0/patient

utbildning_vid_diabetes_fulltext.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. Hämtad 18 November, 2019, från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-

webb.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2008). Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande 

arbete. Hämtad 16 oktober, 2019, från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/halsoframjande-arbete-

publikationer/strategi.for.sjukskoterskans.halsoframjande.arbete.pdf 

Tankova, T., Dakovska, G & Koev, D. (2001). Education of a diabetic patients - a one 

year experience. Patient Education and Counseling, 43, 139-145. doi: 

10.1016/s0738-3991(00)00159-2 



 

 

Teich, T., Zaharieva, D. P., & Riddell, M. C. (2019). Advances in Exercise, Physical 

Activity, and Diabetes Mellitus. Diabetes Technology & Therapeutics, 21(2), 

S112–S122. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1089/dia.2019.2509 

*Thors Adolfsson, E., Starrin, B., Smide. B. & Wikblad, K. (2008 ) Type 2 diabetic 

patients’ experiences of two different educational approaches -- a qualitative 

study. International Journal of Nursing Studies, 45(7), 986–994. Retrieved 

from: 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=cin2

0&AN=105805338&site=ehost-live 

*van der Molen, P., Maas, A. H., Wei Chen, van Pul, C., Cottaar, E. J. E., van Riel, 

N. A. W., … Haak, H. R. (2017). Identifying User Preferences for a Digital 

Educational Solution for Young Seniors With Diabetes. Diabetes Spectrum, 

30(3), 182–187. doi https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.2337/ds16-0023 

van Smoorenburg, A. N., Hertroijs, D. F. L., Dekkers, T., Elissen, A. M. J., & Melles, 

M. (2019). Patients’ perspective on self-management: type 2 diabetes in daily 

life. BMC Health Services Research, 19(1), 605. https://doi-

org.ezproxy.bib.hh.se/10.1186/s12913-019-4384-7 

Wikblad. K. (2006). Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentlitteratur. 

Wallengren, C & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av 

litteraturbaserat examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod -från idé till examination inom omvårdnad (s. 481–495). Lund: 

Studentlitteratur 

Wermeling, M., Thiele-Manjali, U., Koschack, J., Lucius-Hoene, G., & Himmel, W. 

(2014). Type 2 diabetes patients’ perspectives on lifestyle counselling and 

weight management in general practice: a qualitative study. BMC Family 

Practice, 15(1), 1–13. Doi: https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1186/1471-

2296-15-97  

*Whitehead, L. C., Crowe, M. T., Carter, J. D., Maskill, V. R., Carlyle, D., Bugge, C., 

& Frampton, C. M. A. (2017). A nurse-led interdisciplinary approach to 

promote self-management of type 2 diabetes: a process evaluation of post-

intervention experiences. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 23(2), 

264–271. doi: https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jep.12594 

World Health Organisation. (2016). WHO Global report on diabetes. Hämtad 9 

oktober från: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204871/9789241565257_eng.p

df;jsessionid=6FB23EE5E57C3CABE38B599D3F1F397C?sequence=1  



 

 

World Medical Association. (2018). DECLARATION OF HELSINKI Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad från: 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-

for-medical-research-involving-human-subjects/ 

 

 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed SveMed +  

Diabetespatienter 

  

Diabetic patient, 

diabetespatients 

 

 Diabetic  Diabetic patient  

Utbildning 

 

Education Education  Education 

Patientutbildning Patient education  Patient education    

Upplevelse  

 

Experience  Experience  Experience  

Lärande online  

 

Online learning    

Kvalitativ  

 

*qual, qualitative   

Diabetes 

 

Diabetes   



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

190912 CINAHL 

(MM "Diabetic Patients") AND 

education AND experience 

AND participation or engagement 

or involvement 

Limits: Peer Reviewed 15 5 4 (2) * 1 

190924 CINAHL 

(MM “American Association of 

Diabetes Educators”) AND 

experience  

Limits: Peer reviewed, Research 

articles, all adults  

Expanders: apply equivalent 

subjects  68 20 8 (2) * 5 

191008 PubMed 

diabetic AND “Patient education 

as topic” [Mesh] AND experience  

Limits: Critical Trail 14 5 4 (2) * (1) * 

191008 SveMeD+ 

Diabetes AND experience AND 

exp: “Patient education as Topic” 

Limits: peer reviewed  6 5  1 

 

0 

191018 CINAHL 

Diabetes or diabetic AND 

education AND online learning 

Limits: Peer reviewed, Research 

article, all adults. Expanders: apply 

equivalent subjects  8 6 2 1 

 191021 CINAHL 

Patient education AND qualitative 

AND diabetes 

Limits: Peer reviewed, 2009-2019 240 4 3 1 

191022 CINAHL 

Patient education AND experience 

AND diabetes typ 2 

Limits: Peer reviewed, 2009-2019 41 6 4 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Devchand, R., Nicols, C., Gallivan, J. M., Tiktin, M., Krause, S. H., Larkin, M. & Tuncer, D. M. 

(2017). Assessment of a National Diabetes Education Program diabetes management booklet: 

The GRADE experience. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 29(5), 

255–263. doi: https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1002/2327-6924.12445 

Land  

Databas 

 USA 

CINAHL 

Syfte  Syfte var att undersöka 4 Steps to Manage Your Diabetes for Life-programmets    effekterna på 

deltagarnas kunskap i diabetes hantering och deras självförmåga genom Glycemia Reduction 

Approaches in Diabetes: A Comparative Effectivity Study (GRADE) . 

Metod:  

Design 

Angiven av författarna som gjord med Kvalitativ metod men presenteras av författarna i 

kvantitativt utförande. 

 Pre -and post test design baserat på frågeformulär.  

Urval 348 vuxna med typ 2 diabetes från olika städer i USA, vilka varit med om tidigare program kallat 

“GRADE.” Endast deltagare som förstod engelska språket inkluderades.  

Datainsamling Datainsamling pågick under oktober 2013 till juni 2014. Deltagarna fick svara på ett 

frågeformulär innan och sedan efter diabetesundervisning i form av ett informationshäfte att ta 

del av i hemmet och kontakt med kliniker under tiden. Patienter meddelades inte i förväg om att 

test skulle efter diabetesundervisningen.          

Dataanalys Data analyserades med MS Excel Data Analysis Tools Add-In inom Office 365 ProPlus suite 

programmet. Test som genomfördes på insamlat material var Cohen criteria, the Wilcoxon 

signed rank test, two sample t-test, one way analysis of variance (ANOVA).    

Bortfall 168 deltagare genomförde det första testet innan diabetesutbildningen men inte det andra tester 

efter och uteslöts därför från slutresultatet.     

Slutsats Kunskaper om diabetes hos deltagarna ökade mellan första och andra testet. Deltagare som 

tidigare inte deltagit i patientundervisning om diabetes visade inte signifikant ökning i kunskap i 

jämförelse med deltagare som tidigare hade deltagit i patientundervisning om diabetes.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

36 poäng, 76%. Grad II, med utgångspunkt i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

studier med kvantitativ metod.  



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Grohmann, B., Espin, S., & Gucciardi, E. (2017). Patients’ experiences of diabetes education 

teams integrated into primary care. Canadian Family Physician, 63(2), e128–e136. Retrieved 

from: 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=12131161

9&site=ehost-live 

Land  

Databas 

Canada  

CINAHL 

Syfte Målet med studien var att utforska patienters perspektiv på vård dem mottaget från diabetes 

utbildnings team, integrerat i primärvården.      

Syftet med studien var att utforska upplevelser av hälso-och sjukvården från diabetes utbildnings 

team integrerade i primärvården ur ett patientperspektiv.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Tematisk analys, Semistrukturerade individuella intervjuer  

Urval 23 patienter som nyligen diagnostiserats med diabetes typ 2, vilka hade sämre glykemisk 

kontroll, komplikationer eller behov av insulinterapi deltog efter målmedveten rekrytering.  

Datainsamling  Semistrukturerade individuella intervjuer, som spelades in ett år efter interventionen och 

transkriberades ord för ord. Intervjuer pågick till ingen ny data tillkom.  

Dataanalys Tematisk analys användes med NVivo 11 mjukvaruprogram. Forskare lade fokus på beskrivning 

av fenomen för att teman, underteman och nyckelcitat skulle identifieras när materialet av 

transskript och kodade data lästes igenom.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Diabetesutbildare integrerade i primärvården kan verka som berikande för patienter, 

tillhandahålla nyckelinformation och förbättra patienters förståelse. Primärvårdsläkare får även 

stöttning och diabetespatienter tycks dra nytta av tillgång till interprofessionella team av 

utbildare. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

34 poäng, 70%. Grad II, med utgångspunkt i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

studier med kvalitativ metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Herre, A. J., Graue, M., Kolltveit, B. H. & Gjengedal, E. (2016). Experience of knowledge and 

skills that are essential in self-managing a chronic condition - a focus group study among people 

with type 2 diabetes. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(2), 382–390. doi: https://doi-

org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/scs.12260 

Land  

Databas 

Norge  

CINAHL 

Syfte Studiens syfte var att nå ny kunskap om upplevelsen av deltagande i kurs i egenvårdskunskaper 

kopplade till diabetes tillsammans med andra personer med typ 2 diabetes samt hur detta 

påverkade hälsa och egenvårdsfärdigheter.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Fokusgrupper med semistrukturerade intervjuer   

Urval 22 deltagare.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer i fem fokusgrupper vilka spelades in.  

Dataanalys Inspelningar från intervjuerna från fokusgrupperna transkriberades ord för ord, data analyserades 

enligt Knodels metod till kategorier med underkategorier identifierats.  

Bortfall Ej angivet  

Slutsats Studien framhäver att deltagarna lärde sig genom konkreta upplevelser och tack vare praktiskt 

görande blev dem en del av diabetessamhället. Att uppleva olika scenarion gjorde att deltagarna 

kände sig mer säkra på den egna behandlingen   

Vetenskaplig  

kvalitet 

36 poäng, 75%. Grad II, med utgångspunkt i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

studier med kvalitativ metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Holmström, I-M & Rosenqvist, U. (2005). Misunderstanding about illness and treatment among 

patients with type 2 diabetes. Journal of Advanced Nursing 49(2), 146–154. doi: 

/10.1111/j.1365-2648.2004.03274.x 

Land  

Databas 

Sverige  

CINAHL 

Syfte Studien syftade till att beskriva de missförstånd som svenska patienter diagnostiserade med typ 

2-diabetes hade angående deras sjukdom samt behandlingen av sjukdomen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk design och induktiv ansats. 

Urval 18 patienter diagnostiserade med typ 2-diabetes.  

Datainsamling Patienternas möten med allmänläkare eller sjuksköterska spelades in på video, videon 

transkriberades sedan ord för ord. En av forskarna tittade sedan på videon och 

därefter intervjuades patienten i fråga, denna intervjun spelades in på endast ljud, som sedan 

transkriberades ord för ord över i text.  

Dataanalys Tematisk analys gjord i fyra steg av insamlat material, materialet delades upp och kategoriseras i 

olika teman.  

Bortfall Ej angivet  

Slutsats I resultatet framkommer att missförstånd över sjukdomen och dess behandling. Missförstånden 

var många och vanliga, det kunde gälla missuppfattning om kostråd och råd om fysisk aktivitet. 

Dessa missförstånd fanns hos patienterna trots regelbundna återbesök och tillgång till hälso-och 

sjukvård.          

Vetenskaplig  

kvalitet 

39 poäng, 81%. Grad I, med utgångspunkt i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

studier med kvalitativ metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Laursen, D. H., Frølich, A., & Christensen, U. (2017). Patients’ perception of disease and 

experience with type 2 diabetes patient education in Denmark. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 31(4), 1039–1047. doi: https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/scs.12429 

Land  

Databas 

Danmark 

CINAHL 

Syfte Undersöka skillnader i hur personer med diabetes upplever diabetes relaterad 

patientundervisning/utbildning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Tematisk analys av djupgående intervjuer.  

Urval Patienter diagnostiserade med typ 2 diabetes, som inte var gravida, inte hade mentalsjukdom och 

talade/förstod danska språket tillfrågades om att delta.  

Datainsamling Djupgående kvalitativa intervjuer genomfördes med 11 patienter, 6 månader efter deltagande i 

patientundervisning om diabetes. Patienterna deltog i olika diabetesprogram men alla program 

följde samma nationella riktlinjer för innehåll.  

Dataanalys Tre teman uppstod efter intervjuerna, intervjuer transkriberades ord för ord.   

Patienterna delades in i kategorier efter vilka som ansågs ha hälsa och inte ansågs ha hälsa. 

Datorprogram som användes var NVivo version 10. Test som genomfördes på insamlat material 

var Alonzo’s theory of Everyday Illness Behaviour.    

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Deras resultat visar på/ att patientundervisning är olika upplevelser för deltagare som dagligen 

påverkas av typ 2 diabetes (T2D) i varierande grad. Deltagarna som ansågs ha hälsa och 

deltagarna som inte ansågs ha hälsa visade på olika upplevelser av patientundervisning.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

36 poäng, 75%. Grad II, med utgångspunkt i Carlsson och Eimans (2003 bedömningsmall för 

studier med kvalitativ metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Pal, K., Ross, J., Stevenson, F., Murray, E., Dack, C., Michie, S., … Barnard, M. (2018). Digital 

Health Interventions for Adults With Type 2 Diabetes: Qualitative Study of Patient Perspectives 

on Diabetes Self-Management Education and Support. Journal of Medical Internet Research, 

20(2), 7. doi: https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.2196/jmir.8439  

Land  

Databas 

England  

CINAHL 

Syfte Studiens mål var att vuxna patienter diagnostiserade med typ 2 diabetes perspektiv på 

otillfredsställda behov av digitala hälsointerventioner för stöd av självhantering skulle utforskas.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv tematisk analys, semistrukturerade diskussioner i fokusgrupper 

Urval 20 vuxna patienter diagnostiserade med typ 2 diabetes vilka var engelsktalande rekryterades. 

Informationsblad och affischer förmedlades till allmänläkare, kirurger och lokala diabetes 

stödgrupper i London. Annons publicerades i Diabetes Balance magazine of Diabetes UK. 

Rekrytering online gjordes genom annons på hemsidan till Diabetes UK, kommunfullmäktiges 

hemsida, forum för etniska minoriteter och andra diabetes forum. rekrytering skedde med hänsyn 

till variation av demografiska aspekter.  

Datainsamling Fokusgrupper med 3–6 patienter per grupp granskar webbsidor med patientutbildning, sedan 

semistrukturerade diskussioner i grupp vilka spelades in och sedan transkriberades ord för ord. 

Dataanalys Kodning och transkribering av inspelning från intervjuer vilka kartlades med Corbin och Strauss 

modell.  

Bortfall Ej angivet  

Slutsats Befintliga utbildningsprogram och tjänster från hälso-och sjukvården kan vara icke adekvata i 

mötandet av patienters diagnostiserade med typ 2 diabetes behov. Digitala hälsointerventioner 

kan förbättra tillgång till utökat material och stöd. Patienter i studiens behov beskrev några behov 

som inte var tillgodosedda. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

39 poäng, 81%. Grad I, med utgångspunkt i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

studier med kvalitativ metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Thors Adolfsson, E., Starrin, B., Smide. B. & Wikblad, K. (2008). Saches -- a qualitative study. 

International Journal of Nursing Studies, 45(7), 986–994. Retrieved from: 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=10580533

8&site=ehost-live 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Studien syftade till att utforska patienters upplevelser av deltagande i empowerment 

grupputbildnings program eller individuell rådgivning.    

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Innehållsanalys, semistrukturerade intervjuer  

Urval 28 patienter av 71 patienter som tidigare deltagit i en RCT studie av samma forskare tillfrågades 

om att delta, dessa patienter kom från sju olika vårdcentraler i mellersta Sverige.  

Datainsamling  Semistrukturerade intervjuer spelades in, transkriberades ord för ord och analyserades. 

Patienterna delades upp i två grupper - 14 patienter i ett grupputbildnings program och 14 

patienter i individuell rådgivning. En intervju genomfördes i patientens hem på grund av 

immobilitet, resterande intervjuer genomfördes på patienternas vårdcentraler.  

Dataanalys Inspelningarna från intervjuer transkriberade och lästes i helhet. Därefter analyserades materialet 

i fyra steg. Materialet kondenserades och delades upp i kategorier efter liknande innebörd. Till 

slut jämfördes resultaten från dem som deltagit i den individuella rådgivningen med dem som 

deltagit i emowermentgruppen, ur jämförelsen framsteg kategorier som sedan redovisas i 

resultatet.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Studien indikerar att inlärning via compliance eller eftergivlighet, kontroll från andra och 

vertikala relationer begränsar patientens förmåga till ansvarstagande av den egna sjukdomen. 

Horisontella relationer, inlärning via deltagande och självkontroll kan bidra till stärkande av 

patientens förmåga att själv påverka och vara aktiva i deras vård.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

35 poäng, 72%. Grad II, med utgångspunkt i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

studier med kvalitativ metod  



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens van der Molen, P., Maas, A. H., Wei Chen, van Pul, C., Cottaar, E. J. E., van Riel, N. A.  W., … 

Haak, H. R. (2017). Identifying User Preferences for a Digital Educational Solution for Young 

Seniors With Diabetes. Diabetes Spectrum, 30(3), 182–187. doi https://doi-

org.ezproxy.bib.hh.se/10.2337/ds16-0023 

Land  

Databas 

Nederländerna 
CINAHL 

Syfte Denna studie syftar till att livsstil och beteende preferenser hos holländska seniorer med diabetes 

ska identifieras, vilka kan medräknas vid utvecklingen av pedagogiska verktyg inom 

patientundervisning. Artikeln ingår i ett större projekt som syftar till att utveckla digitala 

utbildningslösningar som hjälper partier till ökad förståelse om deras diabetes och sänkning av 

blodglukosnivåer på ett icke invasivt sätt.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 
Semistrukturerade intervjuer   

Urval Totalt 30 deltagare. 20 stycken deltagare som är patienter, ytterligare 10 stycken deltagare som är 

hälso-och sjukvårdspersonal.  

Datainsamling Litteratursökning, individuella intervjuer         

Dataanalys Intervjuerna analyserades med hjälp av affinitetsdiagram, där intervju noteringar organiserats 

efter närliggande innehåll.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Två personlighetsdrag urskildes och presenteras som en patient villig att ta till sig ny information 

och en patient som vill har en avvaktande attityd till sin diabetessjukdom. Yngre seniorer 

använder datorer för spel vilket kan införlivas i diabetesundervisning. Hänsyn ska visas för yngre 

seniorer vilka kan ha problem med syn och anpassningar skall ske därefter.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

30 poäng, 62,5 %. Grad: III, med utgångspunkt i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

för studier med kvalitativ metod.  



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens Whitehead, L. C., Crowe, M. T., Carter, J. D., Maskill, V. R., Carlyle, D., Bugge, C., & 

Frampton, C. M. A. (2017). A nurse-led interdisciplinary approach to promote self-management 

of type 2 diabetes: a process evaluation of post-intervention experiences. Journal of Evaluation 

in Clinical Practice, 23(2), 264–271. doi: https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jep.12594 

Land  

Databas 

New Zealand  

CINAHL 

Syfte Målet med studien var undersöka förbättringsmöjligheter för interventioner i 

egenvårdsfärdigheter hos patienter diagnostiserade med typ 2 diabetes, ur ett kvalitativt 

perspektiv.   

Syftet med studien var att utforska interventionens acceptans och vinna insikt i upplevelserna av 

implementering av interventionen i det dagliga livet, upp till 6 månader efter interventionen 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Tematisk analys  

Urval 73 patienter som lever med typ 2 diabetes och hyperglykemi i minst ett år deltog i en av två 

interventioner (34 deltog i en utbildningsintervention och 39 deltog i en intervention i utbildning, 

acceptans och engagemang) och gav direkt skriftlig återkoppling.  Ett målmedvetet urval gav 27 

patienter som 3–6 månader efter avslutande av intervention deltog i semistrukturerade intervjuer. 

Datainsamling Baseline mätning gjordes via skriftliga svar på frågeformulär med öppna frågor, sedan följde 

semistrukturerade intervjuer.  

Dataanalys Tematisk analys process beskrivs i artikeln, en flexibel teoretisk metod som tolkar, organiserar 

och beskriver kvalitativa data. Transkript från intervjuer lästes igenom och kodades samt 

kategoriseras i tre teman efter innehåll. Kluster framträdde inom olika teman och sammansattes 

efter likartad innebörd.        

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Implementering av livsstilsförändringar på daglig basis för att den glykemiska kontrollen ska 

förbättras är komplext, indikatorer pekar på att behov av stöd efter interventionen finns vilket 

kan öka och bibehålla effektiviteten av interventionen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

37 poäng, 77%. Grad II, med utgångspunkt i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

studier med kvalitativ metod.  
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