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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes typ två är en progressiv sjukdom som ökar i världen och Sverige. 

Komplikationerna kan vara allvarliga och vikten av att hålla sina värden, så som HbA1c och 

blodtryck, under kontroll är därför stor. Trots ökad kunskap och förbättrade mediciner lyckas många 

patienter inte hålla de rekommenderade värdena. Patienterna står för den största delen av sin vård 

och personcentrerad vård är därför av stor vikt inom diabetesvården. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa olika aspekter som bidrar till en 

personcentrerad vård för patienter med diabetes mellitus typ 2. 

Metod: Denna litteraturstudie baseras på tre kvalitativa studier, sex kvantitativa studier och en 

multimetodstudie. Dessa artiklar söktes fram från databaserna PubMed och Chinal plus with full 

text, samt via sekundärsökning. Kvalitetsgranskningen influerades av Friberg (2012).   

Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i ett huvudtema att vårda utifrån personen, och i fyra 

subteman, betydelsen av anpassad uppföljning, motiverade patienter vill nå längre, uppnåbara mål 

i vården skapar förutsättningar och personcentrerad utbildning skapar möjligheter. 

Diskussion: Resultatet av denna litteraturstudie ansågs av författarna gå i linje med tidigare 

forskning. Resultatet kopplas till Dahlbergs teori om livsvärlden, och diskuteras utifrån denna. I 

diskussionen diskuteras och jämförs resultatet med tidigare forskning, både forskning som styrker 

litteraturstudiens resultat, men även forskning som kan tänkas motsätta sig resultatet lyfts.    

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, personcentrering, utbildning, motivation, mål, uppföljning.    
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Abstract 
 

Background: Diabetes type two is a progressive disease that is increasing in the world and in 

Sweden. The complications can be severe and the importance of keeping the patientes diabetic 

related health under control is therefor of great importance. Despite increased knowledge and 

improved medicine many patients have a hard time reaching the national targets. Patients are 

responsible for the most part of their own care and therefor person-centered care is of great 

importance in diabetes care.  

Aim: The aim of this study is to highlight the different aspects that contributes to a person-centered 

care for patients with diabetes mellitus type 2.  

Method: This study is based on three qualitative studies, six quantitative studies and a multi-

method study. The articles were gathered from the databases PubMed, Chinal plus with full text and 

a secondary search was done.  

Result: The analysis of the articles resulted in one main theme, to nurse with regards to the person, 

and four subthemes, the importence of accommodated follow-up, motivated patients achieve more, 

achievable goals in care creates opportunities and person-centered education creates opportunities. 

Discussion: The results of this study were considered, by the authors, to go in line with previous 

research. The result is discussed in realtion to Dahlberg's theory of “lived world”. The results are 

also discussed and compared with previous research, both research proving this literature study's 

results, but also research that may oppose the result were lifted.  

 

Keywords: Diabetes type 2, person-centered, education, motivation, goals, follow-up.    
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1 Inledning 

Diabetes mellitus typ två (DM2) är en sjukdom som ökar kraftigt i Sverige och på många andra 

platser i världen. I vården möter därför sjuksköterskor ofta patienter med DM2. För att kunna 

tillgodose denna växande patientgrupps behov behövs ökad kunskap om personcentrerad vård, och 

denna vetenskapliga litteraturöversikt är därför av hög relevans för sjuksköterskor.  

Intresset för detta ämne väcktes hos författarna framförallt under de verksamhetsförlagda 

utbildningarna under sjuksköterskeutbildningen. Vi mötte under dessa perioder flera patienter 

diagnostiserade med DM2 som trots att ha haft sin diagnos under en längre period inte kunde 

hantera sin egenvård. Vår upplevelse av den diabetesvård som bedrevs på avdelningarna var att den 

var bristfällig. Fokus låg endast på att hålla blodsockervärdena under kontroll, och inte på hur 

patienterna klarade av sin sjukdom och allt som följer med denna i det vardagliga livet. 

Sjuksköterskorna hade sällan samtal med patienter om annan eventuell problematik än 

blodsockervärden.  

Trots att vården idag i många avseenden strävar efter en individanpassning och en holistisk syn 

där hela människan beaktas, uppmärksammade vi att detta inte verkade gälla diabetesvården på de 

avdelningar vi tillbringade vår verksamhetsförlagda utbildning.  

 

2 Bakgrund 

DM2 är den vanligaste formen av diabetes och den ökar kraftigt över hela världen, den är idag en av 

de vanligaste sjukdomarna bortsett från smittosjukdomar. 366 miljoner människor i världen var 

diagnostiserade med DM2 år 2011 (Laakso & Cederberg, 2012). Europa är den världsdel med högst 

prevalens av DM2 (Rathmann, Strassburger, Heier, Holle, Thorand, Giani & Meisinger, 2009). 

 I de flesta höginkomstländer är det den fjärde eller femte vanligaste dödsorsaken, och år 2011 dog 

4,6 miljoner människor av diabetes mellitus (International Diabetes Federation, 2012). 

I Sverige lever ungefär 300 000 människor med DM2 (Svenska Diabetesförbundet, 2011) men 

ett stort mörkertal finns sannolikt även i dessa siffror, då sjukdomssymtomen ofta kommer 

smygande vilket gör att personen i fråga kan vara sjuk en längre tid utan att veta om det (Wens, 

Vermeire, Van Royen, Sabbe & Denekens, 2005). 

 

2.2 Diabetes mellitus typ 2 

Hos en person som lider av DM2 har insulinberoende vävnader i kroppen blivit insulinresistenta. 

Cellerna kompenserar detta genom att utsöndra ytterligare insulin vilket tillsammans med 

insulinresistensen hos vävnaderna orsakar hyperinsulinemi. Efter cirka 10-15 års tid av detta 
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tillstånd så försämras insulinproduktionen i kroppen (Ericson & Ericson, 2008, s.522-523).  

Symtomen för DM2 kommer ofta smygande, och det är många som får reda på sin diagnos 

genom att de sökt sjukvård för något annat problem. Vanliga symtom är trötthet, muskelkramper 

och viktnedgång (Edwall, 2011, s.9). För att diagnostiseras med DM2 skall glukosvärdet i plasma, 

under fasta, varit högre än 6,1 mmol/liter, då personen inte är i fasta ska värdet inte överstiga 11,1 

mmol/liter (Ericson & Ericson, 2008, s.523). 

 

2.2.1 Riskfaktorer 

Vid DM2 är det framför allt olika livsstilsfaktorer som ökar risken att drabbas. Förr sågs DM2 som 

en sjukdom som endast drabbade äldre människor. Den åldrande kroppens förändring samt minskad 

aktivitet påverkar insulinupptaget i insulinberoende vävnad vilket tillslut kan leda till 

insulinresistens. Vanligast är fortfarande att personer över 40 år diagnostiseras men detta håller på 

att förändras. Sjukdomen kryper nu ner i åldrarna (Ericson & Ericson, 2008, s.522-523) och en 

förklaring till detta är att fler av de övriga riskfaktorerna ökar (Vadstrup, Frølich, Perrild, Borg & 

Røder, 2009). 

Fetma är en av de allvarligare riskfaktorerna och är ett växande problem i Sverige och 

västvärlden till den grad att det ses som ett folkhälsoproblem. Ökningen av DM2 sker parallellt med 

ökningen av fetma (Ericson & Ericson, 2008, s.519; Teixeira och Budd, 2010). Relationen mellan 

dessa tillstånd är viktig att belysa då fetma även snabbar på diabetesförloppet (Teixeira & Budd, 

2010).  

Även rökning är en allvarlig riskfaktor. Nikotinet har en kärlsammandragande effekt vilket 

försämrar insulinfördelningen till kroppens vävnader. Rökningen försämrar även effekten av insulin 

i vävnaden och medför därmed ökad resistens (Ericson & Ericson, 2008, s.557).  

Det finns forskning som visar att det inte endast är livsstilsfaktorer som ökar risken, även 

genetiken spelar in. Om en enäggstvilling diagnostiseras med DM2 ökar risken att även den andra 

tvillingen att drabbas med 80- 90%. DM2 ökar markant på vissa platser i världen, där ibland 

Sverige och Finland. Detta gör att även ännu okända miljöfaktorer tros kunna ha en betydelse för 

risken att drabbas av DM2 (Ericson & Ericson, 2008, s.519). 

 

2.2.2 Komplikationer 

DM2 är en progressiv sjukdom och att hålla värdena i schack är därför av högsta vikt (Edwall, 

2011, s.10). Med behandlingen av DM2 sänks risken för kronisk hyperglykemi vilket leder till 

mikro- och makrovaskulära komplikationer (Ericson & Ericson, 2008, s.542).  
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Vid makroangiopati sker sporadiskt utbredda förträngningar av de större blodkärlen. Detta 

medför en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt, stroke och perifer kärlsjukdom (Ericson & Ericson, 

2008, s.546) och 75% av alla patienter med DM2 dör på grund av makroangiopati (Khunti, Gray, 

Skinner, Carey, Realf, Dallosso, Fisher, Campbell, Heller & Davies, 2012; Laakso & Cederberg, 

2012). 

Mikroangiopati är direkt relaterat till regleringen av glukosnivån i blodet. Risken för skada ökar 

varje gång som hyperglykemi tillåts och svårighetsgraden är relaterade till hur hög blodsockernivån 

är.  Vid hyperglykemi sker ökad tillväxt alternativ svullnad av kärlens omgivande vävnad vilket 

leder till förträngning av de små kärlen (Ericson & Ericson, 2008, s.546-547) vilket kan skada bland 

annat ögon, njurar och nerver (Laakso & Cederberg, 2012).  

 

2.2.3 Behandling  

Målet med behandlingen av DM2 är att hålla glukosvärdet i blodet på en normal och jämn nivå 

(Serrano-Gil & Jacob, 2010) och Socialstyrelsen presenterar olika mål för diabetespatienter för att 

minska risken för komplikationer och öka hälsan. Dessa innebär att patienterna bör ha ett blodtryck 

under 130/80, ett LDL-kolesterol under 2,5 mmol/l samt ett HbA1c under 6,0%. Dessa mål måste 

självklart modifieras efter varje enskild patient, men dessa värden är vad man sträva efter 

(Socialstyrelsen, 2010). 

En individuell bedömning görs, och de behandlingar som finns att tillgå är, motion, perorala 

antidiabetika, egenvård och i vissa fall insulin. I många fall blir behandlingen en kombination av 

olika behandlingar (Ericson & Ericson, 2010, s.525). Det är långt ifrån alla som behöver behandla 

DM2 med mediciner. I Sverige idag behandlas cirka en tredjedel av alla drabbade med nya 

kostvanor, viktnedgång och motion. Att gå ner i vikt kan vara av stor betydelse då den egna 

insulinproduktionen då kan räcka till och en insulinbehandling undviks. Motionen ökar i sin tur 

cellernas känslighet för insulin (Svenska Diabetesförbundet, 2011). 

Det finns bra mediciner och forskningen har kommit långt då det gäller behandlingar för DM2, 

men trotts detta är det många som inte lyckas hålla sin blodsockernivå inom de rekommenderade 

värdena (Stuckey, Dellasega, Graber, Mauger, Lendel & Gabbay, 2009; Paul, Smith, Whitford, 

O'Shea, O'Kelly & O'Dowd,2007). 

 

2.3 Personcentrerat förhållningssätt hos sjuksköterskan 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor finns det många punkter som går att 

koppla direkt till diabetesvården. Sjuksköterskor ska ha förmåga att förebygga hälsorisker genom 

att motivera till livsstilsförändringar, kunna bedöma och ta tillvara på patienters egna resurser till 
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egenvård och kunna ge det stöd och den hjälp som krävs. De ska även kunna undervisa patienter för 

att främja hälsa (Socialstyrelsen, 2005).  

Serrano-Gil och Jacob (2010) menar att trots den veteskapligt förankrade diabetesvården som 

bedrivs idag, visar siffror på att många patienter med DM2 inte klarar av att hålla de 

rekommenderade HbAc1 värdena, kolesterol- och blodtrycksvärdena. Det tycks finnas ett glapp 

mellan den kunskap som finns och vad som når ut till patienterna. Patienterna själva har hand om  

98 % av sin diabetesvård, vilket betyder att vårdpersonalen måste se till att patienterna har alla 

verktyg, den kunskap och motivation som krävs för att lyckas. 

 Även Stuckey et. al. (2009) beskriver att trotts den ökande kunskapen och bra mediciner, klarar 

patienterna i många fall inte av sin egenvård. Det saknas kunskap hos vårdpersonal angående 

motivering till beteendeförändring hos patienter (a.a.). Komplexiteten att motivera en person till 

livsstilsförändringar beskrivs skapa svårigheter för sjuksköterskor då de tvingas övergå från att 

erbjuda enklare råd till att bli engagerade rådgivare på ett empatiskt och stöttande sätt. Samtidigt 

finns en stor press på att lyckas motivera patienterna till att tro på sig själva och sin förmåga att 

förändras (Jansink, Braspenning, Van der Weijden, Elwyn & Grol, 2010) då patienter som tror sig 

kunna uppnå sina egensatta mål med högre sannolikhet även kommer att göra det (Tang, Funnell & 

Oh, 2012). 

Ytterligare än barriär att överkomma är den korta tiden. Det finns ofta för lite tid att ta sig an de 

komplexa problem som kan framkomma under ett vanligt rutinbesök (Stuckey et. al., 2009).  

 

2.3.1 Vikten av utbildning 

Socialstyrelsen kom år 2010 ut med ett dokument angående nationella riktlinjer för diabetesvården. 

Det framkommer tydligt att det är viktigt med kompetent personal som inriktar sig särskilt på 

personer mer DM2 livsvanor. Det är viktigt att de som bedriver vården, inte bara är kunniga på 

sjukdomsområdet utan lika viktigt är det att ha en god pedagogisk kompetens. Vidare förklaras 

pedagogisk kompetens som att vara insatt i de pedagogiska metoder och teorier som används samt 

kunskap om vuxenlärande (Socialstyrelsen, 2010). 

För att patienterna skall klara av sin egenvård vid DM2 är utbildningen från vården avgörande 

(Kneck, Klang & Fagerberg, 2010; Khunti et al. 2012). Trots att det idag finns många vetenskapliga 

studier som visar att en personcentrerad diabetesvård ger bättre resultat, är den svenska 

diabetesvården fortfarande till stor del baserad på checklistor och utbildning med redan förbestämda 

mål (Kneck et al., 2010). 

    Rådgivande samtal bör vara en stor del av diabetesundervisningen. Framgången sjuksköterskan 

har i detta rådgivande samtal handlar mycket om vilket förhållningssätt sjuksköterskan tar. Att 
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endast fokusera på att ge den rätta informationen, ett så kallat vårdgivarcentrerat möte, kan komma 

att resultera i att mötas av en patient som fokuserar på att hävda sitt oberoende och känner ett 

motstånd till informationen (Edwall, 2011, s.14-15). Ett bättre sätt är att istället se patienten och 

informera utifrån den kunskap som redan finns. Att även ge information och finna lösningar 

anpassade till patientens förutsättningar och behov (a.a).  

Idag är begreppet empowerment en stor del av diabetesvården och ersätter den tidigare 

auktoritära vården (Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela & Patja, 2007).  Med 

begreppet empowerment menas att tillgodose patientens egna behov av utbildning för sin egen 

diabetesvård. För vårdarna menas detta att hjälpa patienterna till att själva kunna ta kontroll över sin 

sjukdom i sitt dagliga liv (Edwall, 2011,s.15) och patienten skall ses som den slutgiltiga 

beslutsfattaren (Tang et al., 2012). Vårdgivarna skall ge patienten den information som behövs för 

att självständigt kunna fatta beslut och veta vilken innebörd dessa kommer att kunna medföra. 

Genom detta synsätt skall utbildningen kunna ses som ett utbyte mellan två olika experter (Edwall, 

2011,s.15). 

2.4 Kostnadseffektivitet i vården 

Diabetes mellitus är relaterat till höga kostnader för samhället. Förutom de tidigare nämnda 

komplikationerna riskerar patienterna att drabbas av depression, smärta, funktionsnedsättning och 

förlorad produktivitet (Handley, Shumway & Schillinger, 2008). Alla typer av vårdverksamheter 

bör alltid sträva efter nya möjligheter att förbättra vården för patienterna och uppnå utsätta mål. 

Detta innebär att vården ständigt utvecklas (Edvardsson & Wijk, 2009). 

De senaste åren har flera studier gjorts för att få en mer kostnadseffektiv vård. Bland annat har 

olika typer av uppföljning med hjälp av telefon visat att kostnaderna kan minskas utan att försämra 

vården. Handley et al. (2008) visar i sin studie hur automatiserad telefonuppföljning som fokuserar 

på kunskap och livskvalitet minskar kostnaderna per patient. De poängteras även hur detta system 

kan anpassas till olika språk och livssituationer då näst intill alla idag har en telefon och därför kan 

vara gynnsamt för många.  

 

2.5 Anpassning av vården för personen 

En omvårdnad som utgår från patienten och dennes uppfattningar och livsvärld anses idag vara den 

bästa vägen för att uppnå god hälsa hos patienter (Ternestedt & Norberg, 2009).  

    Vi lever idag i ett informationssamhälle där det är enkelt för patienter att söka information om 

sjukdomar på egen hand. Det är därför viktigt att vården anpassar sig efter dagens patienter och 

utgår från varje enskild patients livserfarenheter och tidigare kunskaper, om vården ska bli så 
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optimal som möjligt. En välinformerad patient ställer högre krav på sin vård, och det är viktigt att 

sjukvården kan möta dessa (a.a.). 

    Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2009) beskriver att personcentrera vården är att arbeta 

hälsofrämjande. Man ser till varje enskild persons resurser och livsvärld för att hitta bästa möjliga 

sätt att uppnå en så god hälsa som möjligt. Sjuksköterskans dialog med patienter ska därför syfta till 

att stärka patienters egna möjligheter till motivation och förändring. Wens et al. (2005) beskriver 

hur patienter som aktivt får delta i diskussion och beslut kring sin vård får lättare att förhålla sig till 

behandlingen. Författarna förklarar dock även att det är av stor vikt att vårdare ser till patientens 

egen förmåga och vilja då överskattning av denna kan leda till felanpassad vård. En personcentrerad 

vård har visat sig leda till en ökad tillfredsställelse, välbefinnande hos patienter, och detta utan att 

det kräver mer resurser (Fransson Sellgren, 2009).  

Den allvarliga naturen av sjukdomen kan göra att reaktionerna kan vara väldigt olika. Att inte 

kunna hålla sina stabila värden kan skapa oro, ångest och skuld på grund av det egna ansvaret. Då 

risken att drabbas ökar av, som tidigare nämnts, påverkbara livsstilsfaktorer kan patienten vara 

oförberedd på att diagnostiseras. Detta kan skapa en känsla av förlorad kontroll och kan skapa 

känslor av inre konflikt. Konflikten kan innebära att sjukdomen ignoreras trots att 

livsstilsförändringar krävs och skuldkänslor kring sjukdomen kan uppkomma. Vårdens sätt att 

informera om diagnosen och att följa upp patienterna är därför av största vikt (Edwall, 2011, s.12).  

 

2.6 Problemformulering 

DM2 är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige, och den ökar stadigt. I och med att 

patienter med DM2 blir fler kommer vårdpersonal inom alla olika inriktningar möta dessa patienter 

i olika vårdsammanhang. Därför krävs ytterligare kunskap hos allmänsjuksköterskan om hur 

behoven hos dessa patienter kan mötas.  

 Diabeteskomplikationer innebär en stor kostnad för samhället på grund av det ökade 

vårdbehovet. En kostnad som med stor sannolikhet kommer att öka i takt med att prevalensen av 

DM2 ökar. Då komplikationer är direkt relaterade till sämre hälsa och icke uppnådda 

rekommenderade mål är utvecklingen av diabetesvården av stor vikt. Komplikationerna orsakar 

förutom stora kostnader även ett ökat lidande för patienterna. 

I dag är den allmänna uppfattningen och strävan att vården skall personcentreras i så stor 

utsträckning som möjligt. Detta för att en personcentrerad vård som ser till patientens resurser och 

behov ökar möjligheten att optimera vården. I Sverige idag finns det fortfarande delar av 

diabetesvården som inte är individanpassad trots att det finns ett stort behov av detta. Därför behövs 

kunskap om hur DM2 vården i praktiken skall kunna personcentreras.  
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3 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa olika aspekter av DM2-vården som kan bidra till en 

personcentrerad vård. 

 

4 Teoretisk referensram 

Författarna till denna studie har valt att använda begreppet livsvärld som teoretisk referensram. 

Livsvärden är den värld som vi lever i, och det är genom denna vi upplever och känner. Vi lever via 

vår livsvärld och kan aldrig komma ifrån den. Livsvärldsperspektivet har varken fokus på subjektet 

eller på världen, utan perspektivets fokus ligger i att försöka förstå förhållandet mellan dessa 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, s.24-25). Genom livsvärlden förstår vi 

oss själva, andra och omvärlden. Livsvärlden beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010, s.128), som 

”världen så som den erfars”, vilket betyder att den är unik för varje person.  

Genom ett livsvärldsperspektiv uppmärksammas patienters dagliga tillvaro, det möjliggör en 

förståelse av hur situationer upplevs olika hos olika individer. Ett livsvärldsperspektiv innebär att 

varje människa betraktas som unik. Att kunna se att varje situation kan upplevas på oändligt många 

olika sätt av olika personer (Dahlberg et al. 2003, s.26) 

     Att kunna vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv kräver öppenhet och följsamhet från vårdarna. 

För att kunna se till varje patients unicitet krävs att i mötet vara så förutsättningslös som möjligt. Att 

kunna vara så öppen och förutsättningslös som möjligt kräver att vårdaren själv har kännedom om 

sin egen livsvärld och sina förutfattade meningar om vad sjuka patienter har för upplevelser 

(Dahlberg & Segesten, 2010, s.137).  Det handlar om att vårdaren måste vara öppen för att möta 

patienter och kunna åsidosätta sin egen förförståelse, patienten ska själv få utrymme att lära 

vårdaren vad situationen betyder för denne (Dahlberg et al. 2003, s.26-27). 

    Att lägga fokus på livsvärlden i omvårdnaden betyder att den vardagliga tillvaron är i fokus. Vid 

sjukdom kan vardagen som tidigare känts självklar ställas på sin spets. Genom att beakta en patients 

livsvärld kan vårdaren se till hur personens vardag ser ut utanför sjukvården och hjälpa patienter att 

fungera i vardagen (Dahlberg & Segesten, 2010, s.140). Det kan handla om att se att patienten är 

mer än bara sin diagnos och ta sig tid att fråga hur patienten upplever sin vardag (a.a, s.141).  

    Inom vården är det idag stort fokus på det kroppsliga och biologiska, men det är viktigt att förstå 

att kroppen är mycket mer än så. Med livsvärlden som grund blir det möjligt att se kroppen som ett 

subjekt som har erfarenheter och finns i ett sammanhang, då kroppen är både meningsbärande och 

meningsskapande. Kroppen kan ses som ett subjekt, men det är samtidigt något vi alltid bär med 
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oss, och aldrig kan lämna ifrån oss. Varje förändring av kroppen, till exempel en sjukdom, förändrar 

vår tillgång till världen (Dahlberg & Segesten, 2010, s.131-133).  

5 Metod 

I detta examensarbete används litteraturöversikt som metod. Enligt Segesten (2012) användes en 

litteraturöversikt för att kartlägga den aktuella kunskapen inom ett visst område.   

För att besvara litteraturöversiktens syfte användes både kvalitativa och kvantitativa studier, detta 

skriver Friberg (2012) kan vara nödvändigt för att få en rättvis överblick av ämnet.  

 

5.1 Datainsamling 

Till denna litteraturöversikt har vetenskapligt granskade artiklar använts som sökts fram från 

databaserna PubMed och Cinhal plus with full text. Dessa databaser har använts för att dessa 

inriktar sig på omvårdnadsrelaterade artiklar. 

De sökord som användes var ”diabetes type 2”, ”nursing”, ”nurse”, ”education ”, ” telephone”, ” 

goal”, ”goalsetting”, ” care”, ” counseling strategy”. 

Inklusionskriterierna innebar att studien skulle svara på syftet, inte vara äldre än tio år, vara etiskt 

godkänd och uppfylla kraven för en vetenskaplig artikel. Artiklarna skulle även vara skrivna på 

engelska eller svenska och finnas i full text. Artiklar exkluderades om deltagarna var yngre än 18 år, 

om deltagarna haft diabetes i mindre än sex månader eller om studien hade fokus på diabetes typ ett.  

En sekundärsökning genomfördes. ”Keywords” från de artiklar som uppfyllt 

inklusionskriterierna kontrollerades och nya sökningar gjordes efter dessa.  Även artiklarnas 

referenslistor kontrollerades efter titlar som kunde svara till syftet och dessa söktes fram. Se bilaga 

1. 

5.2 Urval  

Efter genomförd sökning lästes abstrakten till artiklar med relevanta titlar, det vill säga de titlar som 

verkade handla om personcentrering av DM2 vården. De abstrakt som innehöll något av de tidigare 

nämnda exklusionskriterierna sållades bort, se bilaga 1. De återstående artiklar lästes igenom för att 

se om dessa uppfyllde inklusionskriterierna och om de svarare direkt på syftet. Artiklarna 

kvalitetsgranskades sedan.  

Granskningen av artiklarna gjordes enligt Segesten (2012) för att uppfylla kriterierna för en 

vetenskaplig artikel. Dessa innebar att studien skulle bidra med ny kunskap och följa vedertaget 

format av bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion. Artiklar som inte tydligt följde formatet 

exkluderades.  Alla artiklar kontrollerades efter etiskt godkännande och exkluderades om detta inte 

gick att finna.  
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Kvalitetsgranskning gjordes med hjälp av Fribergs (2012) granskningsfrågor. Olika frågor 

användes för granskningen beroende på om studien var kvalitativ eller kvantitativ.   

 Tio artiklar, tre kvalitativa, sex kvantitativa och en multimetodstudie, varav två från 

sekundärsökning, uppfyllde alla krav och analyserades vidare, se bilaga 2.  

5.3 Analys 

Samtliga resultatartiklar lästes igenom av båda författarna var för sig. I en diskussion säkerställdes 

att alla artiklar uppfattades på ungefär på samma sätt av båda författarna, vilket gjorde att ingen 

ytterligare diskussion om detta var nödvändig. Författarna läste därefter igenom artiklarna 

ytterligare en gång och noterade nyckelfraser och nyckelord i marginalen. Diskussionen mellan 

författarna av artiklarnas innehåll, med hjälp av de noterade orden och fraserna, ledde fram till 

gemensamma kategorier, vilka var uppföljning, målcentrerad vård, motivation samt information. 

Efter att kategorier fastställts analyserades artiklarna ytterligare av båda författarna var för sig. Allt 

textinnehåll färgkodades utifrån de delar som hörde till respektive kategori. All data kodad till 

samma färg sammanställdes till en ny text. Ett resonemang fördes kring innehållet i varje del för att 

reda ut eventuella meningsskiljaktigheter gällande vad de skulle inkludera. Vid ytterligare analys av 

texterna under varje rubrik framkom ett övergripande tema och fyra underteman, då det genom 

analysen framkom att texterna under varje rubrik var sammankopplade. Det övergripande temat 

blev ”att vårda utifrån personen”, och subtemana blev ”Uppföljning sett till personen”, ”motiverade 

patienter vill nå längre”, uppnåbara mål i vården skapar förutsättningar” och ”personcentrerad 

utbildning skapar möjligheter”.   

6 Forskningsetiska överväganden 

Att alla studier använda i resultatet skulle vara etiskt godkända av en etisk kommitté var ett av 

inklusionskriterierna. Det kontrollerades även hur deltagarna givit sitt medgivande att delta i 

studien, detta för att ytterligare stärka förståelsen om att studien var etiskt godkänd. 

Att helt undvika tolkning ser inte författarna som en möjlighet. Detta för att resultatartiklarnas 

författare till viss del redan tolkat sin data då de sammanställt sitt resultat. Att studierna översattes 

från engelska till svenska kan ha medfört en viss grad av tolkning. För att minska risken för 

tolkning lästes artiklarna igenom av båda författarna var för sig med hjälp av lexikon för att sedan 

jämföras. 

7 Resultat 

Resultatet av de granskade artiklarna presenteras nedan under huvudrubriken att vårda utifrån 

personen. Vid analys av resultatartiklarna framkom olika underteman till huvudtemat, som 

tillsammans i olika konstellationer ökade och förbättrade egenvården för patienter med DM2. Dessa 
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underteman pressenteras under rubrikerna betydelsen av anpassad uppföljning, motiverade 

patienter vill nå längre, uppnåbara mål i vården skapar förutsättningar och individanpassad 

utbildning skapar möjligheter. 

7.1 Att vårda utifrån personen  

Genom att personcentrera vården för patienter med DM2 ökas deras förutsättningar till bättre 

egenvård (Di Loreto, Fannelli, Lucidi, Murdolo & Cicco, 2003; Kim & Oh, 2003). Vadstrup, 

Frølich, Perrild, Borg och Røder, (2011) visar i sin kvantitativa studie att den individuella DM2-

vården ökade patienternas hälsa i större utsträckning än gruppbaserad vård.  

Den individuella vården kunde i flera studier kopplas samman med positiva upplevelser hos 

patienterna så som att få stöd och uppmuntran till egenvård (Allen, Jacelon & Chipkin, 2009), ökat 

självförtroende (Sturt, Whitlock & Hearnshaw, 2006) och uppskattning av att bli sedd och hörd 

(Moriyama, Nakano, Kuroe, Niitani & Takashi, 2009). 

 

7.1.1 Betydelsen av anpassad uppföljning 

Flera kvantitativa studier har kunnat visa att personcentrerad uppföljning har kunnat hjälpa patienter 

att vara aktiva och få ökad följsamhet i sin egenvård (Nesari, Zakerimoghada, Bassampour & 

Faghihzadeh, 2010; Sigurdardottir, Benediktsson & Jonsdottir, 2009; Kim & Oh, 2003). I sin 

kvantitativa studie visar Di Loreto et al. (2003) att patienter som fått personcentrerad uppföljning 

förbättrat sin hälsa efter två år genom sänkt BMI från 29,3 kg/m^2 till 28,9kg/m^2 vilket var 

signifikant då kontrollgruppen hade ökat sitt BMI. Även lägre HbA1c- värden med -0,6% och ökad 

motion jämfört med en kontrollgrupp som inte fick någon individuell uppföljning. Även i Kim och 

Oh (2003) studie förbättrades egenvården genom personcentrerad uppföljning. Deltagarna i studien 

hade förbättrat sitt HbA1c- värde med -1,2% efter 12 veckor.  

Att få möjlighet att tala om sin dagliga vård genom personcentrerad uppföljning visade sig i 

studien av Sigurdardottir et al., (2009) minska den diabetesrelaterade stressen och öka de 

kunskapsgrundade valen. Efter sex månader sågs tydliga livsstilsförändringar så som förbättrade 

kost- och träningsvanor samt ökad fotvård.  

 Författarna Wong, Mok, Chan & Tsang (2005) visade i sin enkätstudie på deltagarnas vardags 

inverkan på HbA1c-värden, genom att låta patienterna, med stöd av personcentrerad uppföljning, 

stabilisera sina värden i hemmiljö i stället för på sjukhus. Detta visade sig vara mer effektivt och 

utöver stabila HbA1c- värden (från 10,6% till 7,6% på 24 veckor) kunde de även visa på ett ökat 

kontrollerande av blodsocker och motionerade. Det är viktigt att diabetesvården är personcentrerad 

eftersom alla patienter är olika med skiljda vanor, vilket betyder att alla måste hitta egna sätt och 
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lösningar som fungerar i sin vardag (a.a.). 

Nesari et al. (2010) beskriver i sin studie hur personcentrerad uppföljning under en tolv 

veckorsperiod gav ett resultat av sänkt HbA1c med -1,87% jämfört med en kontrollgrupp där 

minskningen endast var -0,42%. Författarna beskriver även hur uppföljningsgruppen visade en ökad 

följsamhet och kunskap när det kom till kost, träning och fotvård samt blodsockerkontroller då 

sjuksköterskorna anpassade samtalen under uppföljningarna efter det som patienterna behövde prata 

om alternativt få råd om. 

Genom personcentrerad uppföljning kan ogynnsamma beteenden hittas och ändras. Att patienter 

inte har den kontroll på sin sjukdom som de ofta tror sig ha visas i enkätstudien av Moriyama et al. 

(2009). Det framkom att patienterna trodde sig ha ett beteende som var "gynnsamt" för sjukdom, 

men detta var i själva verket fel. Genom personcentrerad uppföljning kunde dessa beteenden hittas 

och ändras. Detta påverkade i sin tur patienternas hälsa positivt då de minskade sin vikt med ca 

2,5%, sina HbA1c- värden med -0.59% och sitt diastoliska blodtryck med -4,5%, förbättrade sina 

kost- och motionsvanor samt ökade sin livskvalité under 1 år.  

Med hjälp av personcentrerad uppföljning kan patienterna få hjälp med sina personliga problem, 

detta för att undvika standardiserad information och förutfattade meningar. Att personcetrera vården 

kräver att vårdarna är engagerade och intresserade av vad som är viktigt för varje patient, och kan 

uppmärksamma vart det kan finnas brister hos varje enskild patients egenvård (Sigurdardottir et al., 

2009). 

 

7.1.2 Motiverade patienter vill nå längre 

Personcentrerad motivation genom anpassning av vården till personen har visat sig vara av stor 

betydelse för hur patienterna klarar av sin egenvård, och hur de lyckas förbättra sin hälsa och uppnå 

sina mål (Moriyama et al., 2009; Di Loreto et. al., 2003).  I Fritschi, Quinn, Penckofer och Surdyk, 

2010 intervjustudie motiveras patienterna till livsstilsförändringar genom konkret feedback. Genom 

användandet av blodglukosmätare dokumenterades patienters individuella värden vilka sedan 

användes som motivation till förbättring. Av deltagarna i samma studie motiverades 94% till att 

ändra sin livsstil för att förbättra sitt blodglukosvärde och på så sätt förbättra sin hälsa.  

     Genom att vårdpersonalen engagerar sig och tar sig tid att lyssna på patienterna kan 

personcentrerad utifrån patienternas livsvärld bidra till att patienterna får motivation att kämpa 

hårdare med sina problem (Moriyama et al., 2009). Författarna visade i sin studie hur känslan av 

delaktighet i sin vård var positivt relaterat till patienternas motivation till livsstilsförändringar.  

Att se till att patienternas motivation och vilja till förändring finns har visat sig värdefullt. Med 

uppmärksammas. Detta för att förhindra att patienter blir omotiverade vilket kan leda till försämrad 
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egenvård (Di Loreto et. al., 2003). I en artikel av Sigurdardottir et al., (2009) beskrivs hur 

påvisandet av sambandet mellan olika komponenter så som HbA1c och diet och träning kan 

motivera patienter till livsstilsförändringar. 

    Det krävs inte bara motivation till förändring, utan också motivation och uppmuntran att fortsätta 

med beteenden som har positiva hälsoeffekter. Genom feedback anpassad till personen, så som att 

med hjälp av blodsockermätare se upp och nedgångar i blodsockret vid olika aktiviteter, visar Allen 

et. al. (2009) i sin kvalitativa studie att patienterna blev motiverade att fortsätta och orka med de 

komponenter i deras liv som gav positiva effekter på deras diabetes.  

 

7.1.3 Uppnåbara mål i vården skapar förutsättningar 

Flera studier har dragit slutsatsen att ett av de mest effektiva sätten att genomföra en produktiv 

egenvård innebär att sätta upp genomförbara målsättningar (Sigurdardottir et al., 2009; Sturt et al., 

2006) och med hjälp av de personliga målen personcentreras vården (Vadstrup et al. 2011). 

Moriyama et al. (2009) visar i sin studie hur personcentrerad vård med personliga målsättningar 

ökade patienternas egenvård, blodsockerkontroll, vikt, blodtryck, livskvalité samt 

komplikationsförebyggande beteende.  

Genom att sätta personcentrerade delmål kan patienter förbättra sin diabetesvård utan att 

fokusera på den som helhet då detta kan bli ogreppbart (Sigurdardottir et al., 2009; Sturt et al., 

2006). I artikeln av Sigurdardottir et al., (2009) visades att genom personliga delmål angående diet 

och träningsvanor, med uppföljning som ledde till nya delmål minskades patienternas BMI med 1%, 

vilket var signifikant då kontrollgruppen endast minskade sitt BMI med 0,03%, genom ökad träning 

och diabetesanpassad kost. Resultaten visade även på en ökad kunskap kring diabetes samt ökad 

frekvens av fotvård.  

Vikten av att delmålen skall vara realistiska behandlas i Di Loreto et al. (2003) studie. Det 

handlar om att förstå olika resurser och hinder som varje enskild patient har och detta kan endast 

göras då vården är personcentrerad. Studien visar hur vården med hjälp av realistisk målsättning 

kan förbättra egenvården, motionsvanor samt BMI, vilket i sin tur leder till bättre blodglukosvärden 

och en hälsosammare livsstil. I multimetodstudien av Sturt et al. (2006) visades att medvetenhet och 

självförtroende kring egenvård ökade med hjälp av delmål anpassade till som gick att åstadkomma 

på kortare tid. Genom att använda sig av kortsiktiga mål som utökades efterhand minskades även 

patienternas HbA1c- värden med i genomsnitt -1,1% på tre månader (Sturt et al., 2006).   

I Vadstrup et al. (2011) studie visas hur mål som sätts gemensamt mellan vårdare och patient ger 

goda resultat. I studien fick patienterna minskad hyperglykemi och dess relaterade stress minskade. 

Genom personcentrerade målsättningar kan patienter uppleva en känsla av delaktighet i sin vård, 



17 

 

något som kan öka motivationen att fortsätta utvecklas och jobba hårdare för att uppnå goda resultat 

kopplat till sin diabetessjukdom (Moriyama et al. 2009).  

 

7.1.4 Individanpassad utbildning skapar möjligheter 

För att kunna skapa goda förutsättningar för aktiv egenvård krävs stöd och kunskap från vården, ett 

samarbete mellan vårdpersonal och patient (Sturt et al., 2006). En personcentrerad utbildning utöver 

det grundläggande som inriktas till patientens livsstil, motivation och förkunskaper är att föredra 

(Wong et al., 2005). Genom att fokusera på patienters personliga behov av kunskap kan 

diabetesundervisningen skräddarsys för varje enskild patient (Sigurdardottir et al., 2009; Nesari et 

al. 2010). I sin studie baserad på samtalsuppföljning visar Sigurdardottir et al. (2009) att då 

deltagarnas personliga behov av kunskap möttes ökade patienternas kunskap om diabetes 

signifikant. I takt med att kunskapen förbättrades ökade även egenvården genom att deltagarna 

fattade bättre beslut angående sin vård så som bättre fotvård, diet och mer träning. 

Flera studier visar att kunskapen hos patienter förbättras då informationen är personcentrerad. 

Nesari et al. (2010); Wong et al. (2005) visar i sina studier hur den peronligt anpassade kunskapen 

ger ökad motivation till förbättrad egenvård i högre utsträckning än endast allmän information. 

 Nesari et al. (2010) beskriver i sin artikel hur möjligheten till personligt anpassad kunskap 

bidrog till att patienterna i studien bättre kunnat tackla sina svårigheter. Den ökade kunskapen var 

positivt relaterat till sänkning av HbA1c- värde samt bättre diet och fler tillfällen för träning och 

fotvård. 

Uppföljande personcentrerad information visade sig i Wong et al. (2005) och Kim och Oh (2003) 

studier sänka patienternas HbA1c-värde efter 12 veckor. Med stöd från vården och fortlöpande 

personligt anpassade rekommendationer fattade deltagarna även bättre val angående sin diet och 

hade en högre frekvens av glukosmätning. 

Att få personcentrerad information kan leda till att kunskapsluckor upptäcks som varit okända för 

patienterna och ytterligare utbildning vara nödvändig för en optimal egenvård. Genom att ha 

utbildning anpassad till personen kan vårdpersonalen förbättra möjligheterna för patienterna att 

klarar av sina direktiv då det gäller egenvården av diabetes (Fritschi et al., 2010; Allen et al., 2009; 

Wong et al., 2005). 

I artikeln av Allen et al., (2009) upplevde deltagarna sig i början av studien ha all information 

som krävdes för att klara av sin egenvård kring DM2. Efter att patienterna fått se sina personliga 

blodglukoskurvor i en graf och de svart på vitt kunde se hur deras livsstil hängde ihop med deras 

blodglukosvärden, insåg de sin otillräckliga kunskap. Vikten av personcentrerad information blev 

därmed tydlig även för patienterna. Också i studien av Fritschi et al., (2010) mäter patienterna sitt 
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HbA1c för att sedan se en graf. Även dessa patienter uttryckte förvåning över sina värden och sin 

otillräckliga egenvård samt kunskaper kring denna. 

Även Allen et al., 2009 beskriver vikten av att anpassa kunskapen till patienterna behov och 

tidigare kunskap. Patienterna i studien beskrev hur den anpassade informationen var lättare att ta till 

sig och relatera till då den talade till en själv. Genom den personcentrera informationen som 

patienterna fick i Allen et al. (2009) studie blev flertalet av deltagarna motiverade att förändra sin 

livsstil genom att bland annat ändra sina motions- och dietvanor.  

 

8 Diskussion 

Diskussionen kommer nedan att pressenteras under två rubriker. Dels diskuteras litteraturstudiens 

metod och dels resultatet. 

 

8.1 Metoddiskussion 

De databaser som valdes för artikelsökningar var CINAHL plus with Full Text och PubMed, detta 

för att dessa fokuseras på bland annat vårdvetenskapliga artiklar. Eventuell begränsning för denna 

litteraturöversikt är dock att andra databaser valts bort och i och med detta även möjliga artiklar. 

 Efter att sökningar gjorts i databaser gjordes en sekundärsökning både genom att se till 

”keywords” samt referenslistor från relevanta studier. Detta menar Östlundh (2012) bör ske vid all 

informationssökning då risken att gå miste om relevant litteratur minskar. Genom de kombinerade 

sökmetoderna menar författarna därför att risken att litteratur förbisetts minskats.  

De exlusionskriterier som användes vid sökningarna ansågs vara till hjälp för att få fram 

relevanta artiklar som svarade till studiens syfte. Att begränsa litteratursökningen till artiklar 

publicerade under de senaste tio åren ansågs av författarna göra litteraturöversikten relevant för 

dagens vård.  Under de senaste åren har det forskats mycket om DM2 vilket gör att författarna 

diskuterade om tio år eventuellt skulle vara ett för långt tidsintervall. Dock ansågs att forskningen 

inom den personcentrerade DM2-vården de senaste tio åren fortfarande är aktuell idag. Att 

sökningar av artiklar gjordes i fulltext kan ses som en begränsning då författarna inte kan garantera 

att relevant litteratur för denna studie förbisetts. Dock menar författarna att tillräckligt antal artiklar 

använts för att kunna göra en pålitlig översiktsstudie.  

Deltagarna i studierna skulle varit diagnostiserade med DM2 i minst sex månader, detta 

baserades på att Kneck et al. (2010) i sin studie beskriver att den första perioden efter diagnos 

handlar om att få så mycket kunskap om själva sjukdomen som möjligt, och det är först senare som 

patienterna kan lära sig hantera sin sjukdom på sitt eget sätt. Genom att exkludera 

nydiagnostiserade deltagare menar författarna i föreliggande studie att en mer överskådlig och 
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generaliserbar bild kunde ges. Författarna avgränsade även sökningarna till artiklar på svenska och 

engelska. Att inte endast avgränsa litteratursökningen till svenska menar Östlundh (2012) är av stor 

vikt då större delen av den vetenskapliga litteraturen är skriven på engelsk. Den noggranna 

kvalitetsgranskningen med hjälp av Segesten (2012) och Friberg (2012) gör även att författarna 

anser att resultaten i artiklarna kan ses som tillförlitliga. 

Då ingen av författarna har engelska som sitt modersmål kan översättningen av artiklarna till 

svenska riskera att påverkas av förutfattade meningar och tolkning. Översättning av artiklarna 

gjordes av båda författarna var för sig med hjälp av engelsk- svenskt lexikon för att minska risken 

för tolkning. 

Författarna valde att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier för att ge en övergripande 

bild av personcentrerad vård. Genom kvalitativa studier kunde känslor och upplevelser granskas 

och med hjälp av kvantitativa studier framkom konkret förbättrade värden.   

Författarna valde att begränsa deltagarnas ålder från 18 år och uppåt. Deltagare under 18 år 

exkluderades då de inte kunde garanteras att dessa skulle vara ansvariga för sin egenvård. Ingen 

begränsning sattes för en övre åldersgräns då författarna ansåg att vården skall kunna 

personcentreras för alla. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 I resultatdiskussionen kommer innehållet i resultatets tema, att vårda utifrån personen och 

subteman, betydelsen av anpassad uppföljning, motiverade patienter vill nå längre, uppnåbara mål 

i vården skapar förutsättningar, personcentrerad utbildning skapar möjligheter att diskuteras under 

de nya rubrikerna uppföljning, en viktig del av personcentreringen, motivation och delaktighet 

bidrar till personcetrering, mål gör vården greppbar för patienten och vikten av personens 

livserfarenheter och kunskap.  Avslutningsvis lyfts allmänna hinder för sjuksköterskor att 

individanpassa vården. 

 

8.2.1 Att vårda utifrån personen 

Resultatet i föreliggande studie beskriver hur personcentrerad vård har många fördelar då det bland 

annat kan öka egenvården med hjälp av utbildning, motivation och uppföljning. Tang, Funell, 

Brown och Kurlanders (2010) visade i sin studie hur en icke personcentrerad utbildning inte gav 

någon förbättring angående egenvården, livskvalitet kopplat till diabetes eller förmågan att fatta 

kunskapsgrundade beslut. Detta ligger i linje med litteraturstudiens resultat som visar att 

personcentrering av vården leder till förbättring av dessa värden. 
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Med ett livsvärldsperspektiv kan det bli lättare att förstå varför patienter ibland struntar i att följa 

de råd och anvisningar de får från vården. Patientens upplevelse av lidande och hälsa kan ibland 

krocka med sjukvårdspersonalens åsikter. Det kan handla om att en sjuk person blir tillsagda att 

göra livsstilsförändringar för att få en bättre hälsa, men att göra dessa förändringar skapar ett 

lidande hos patienten. Genom att förstå detta kan vårdaren försöka hitta nya lösningar som kan 

accepteras av båda parter (Dahlberg & Segesten, 2010, s.142).  

 

8.2.2 Uppföljning, en viktig del av personcentreringen  

Litteraturstudiens resultat visar att en viktig del av personcentrerad vård innebär personcentrerad 

uppföljning. Uppföljningen skapar möjlighet för sjuksköterskan att se till varje persons behov av så 

väl stöd som kunskap och utbildning. Med hjälp av tät vårdkontakt kan patienters dagliga problem 

uppmärksammas. Detta styrks även i en studie av Naik, Palmer, Petersen, Street Jr., Rao, Suarez-

Almazor & Haidet (2011) där det beskrivs hur uppföljning är av stor vikt för att behålla goda värden 

på längre sikt, då den goda effekten av egenvård vid DM2 kräver tät vårdkontakt med mycket 

uppföljning. 

Vikten av uppföljning beskrevs även i Oftedal, Karlsen & Bru (2010) studie vara av stor vikt, då 

detta skapar möjligheter för sjuksköterskor att påverka patienters motivation och egenvård. 

Deltagarna beskrev känslor av ensamhet efter vårdtillfällen då allt då var upp till dem själva att 

genomföra, de önskade därför tätare uppföljning.  

För att kunna erbjuda ytterligare uppföljning ut över den enskilda föreslogs i Oftedal et al. (2010) 

studie att gruppträffar för diskussion med likasinnade och motivation till fortsatt egenvård skulle 

kunna öka självförtroendet. 

En tät uppföljning ger vårdaren möjlighet att sätta sig in i patienters vardag och utifrån denna 

skapa förutsättningar för personcentrerad egenvård. Utifrån Dahlbergs teori om livsvärlden kan en 

optimal vård endast ges av en vårdare som bejakar patientens livsvärld, det vill säga ha en förmåga 

att kunna se vad hälsa och vårdande betyder för patienten, och hur det upplevs för denne att vara 

sjuk (Dahlberg & Segesten 2010, s. 127-128). Genom uppföljning kan sjuksköterskan få insikt i 

patientens rutiner och hur de implementerar vårdens råd och direktiv i sin vardag. En vårdare som 

ser till patientens livsvärld kan anpassa vården utefter patientens unika behov.  

 

8.2.3 Motivation och delaktighet bidrar till personcentrering 

Motiverade patienter visade sig i litteraturstudiens resultat förbättra sin egenvård på olika sätt, bland 

annat genom att patienterna var delaktiga i vården, fick konkret feedback, och att sjuksköterskor såg 

till patienternas livsvärld.  Detta styrker även Jallinoja et al. (2007) som beskriver hur motivation är 



21 

 

en viktig del av en god fungerande diabetesvård, detta då sjuksköterskor beskrev svårigheter att ge 

patienter goda förutsättningar för att klara av sin egenvård om patienterna är omotiverade.  

Konkret feedback som i litteraturstudiens resultat visade sig vara viktigt för en god egenvård 

visade sig också i Oftedal et al. (2010) studie motivera deltagarna till förändring. Konkreta råd 

gjorde egenvården tydlig och genomförbar, vilket ökade möjligheten till livsstilsförändringar.  

 I Oftedal et al. (2010) studie beskriver sig deltagarna få ökad motivation då sjuksköterskorna 

visar ett intresse för deras specifika situation och visar empati i form av ett holistisk synsätt. För att 

kunna engagera sig i patienters specifika situation krävs att sjuksköterskan är insatt i personens 

livsvärld. Genom livsvärlden kan sjuksköterskan då få en inblick i hur varje patient är unik och hur 

olika situationer erfars (Dahlberg et al. 2003, s.26) 

I litteraturstudiens resultat framkom att motivationen för egenvård hos patienterna ökade då de 

fick vara delaktiga i sin vård. Dahlberg och Segesten (2010, s.109) beskriver hur en god vård kräver 

att patienten är delaktig och inte ses som en mottagare av vården. Genom att ta del av patientens 

livsvärld och låta patienten dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser kan sjuksköterskan 

anpassa sitt expertkunnande till personen. 

Som visats i resultatet behövs motivation och uppmuntring för att bibehålla  goda egenskaper 

och värden i DM2-vården. Detta menar även Oftedal et al. (2010)  är av stor vikt då deltagarna 

beskrev hur positiv feedback motiverade dem till fortsatt egenvård. I Jallinoja et al. (2007) artikel 

fastställs dock att det finns många sjuksköterskor med negativ uppfattning om hur vida patienter 

med DM2 klarar av att göra livsstilsförändringar. Denna uppfattning kan leda till att trots att 

patienter gör små förändringar, till exempel går ner i vikt, är detta 

inget som uppmuntras (a.a). För att så förutsättningslöst som möjligt kunna sätta sig in i en patients 

livsvärld krävs att sjuksköterskan är medveten om sin egen livsvärld och sina egna förutfattade 

meningar (Dahlberg & Segesten, 2010, s.137; Dahlberg et al., 2003, s. 26).  

 

8.2.4 Mål gör vården greppbar för patienten  

Att personcentrera vården med hjälp av mål visar sig i litteraturstudiens resultat öka egenvården 

genom att göra den greppbar. Detta styrks både i Naik et al. (2011) och Adolfsson, Smide, 

Rosenblad & Wikblad (2009) studie där deltagare och sjuksköterskor tillsammans förbättrade 

diabetesvården genom att utgå från personen i vårdplaner och delmål för att stärka egenvården på 

en vardaglig basis. Att patienterna är aktivt deltagande i processen och besluten kring sin egna mål 

var positivt relaterat till att patienter uppnådde socialstyrelsens rekommenderade mål (Adolfsson et 

al., 2009)  
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 Enligt litteraturstudiens resultat är mål i egenvården bra för att de gör vården greppbar för 

patienterna. För att göra målen genomförbara krävs att de är anpassade till patientens livsvärld då 

detta ser till relationen mellan subjektet och världen, hur patienten upplever olika situationer 

(Dahlberg et al., 2003, s.24). 

Resultatet av litteraturstudien visar även på vikten av samarbete mellan sjuksköterska och 

patient. För att kunna skapa detta samarbete krävs inte bara att sjuksköterskan lyssnar till patienten 

utan det krävs även reflektion över den egna livsvärlden. Genom detta kan förutfattade meningar 

medvetandegöras och på så sätt minskas risken för tolkningar av patientens berättelse (Dahlberg & 

Segesten, 2010, s.137; Dahlberg et al., 2003, s. 26). 

 

8.2.5 Vikten av personens livserfarenheter och kunskap 

För att förbättra förutsättningarna att ta in kunskap för att kunna fatta kunskapsgrundade beslut visar 

litteraturstudiens resultat hur sjuksköterskor bör anpassa informationen efter personens egna behov. 

Detta stämmer överens med vad Oftedal et al. (2010) kommer fram till i sin studie, där 

personcentrerad utbildning ökade förutsättningarna för egenvården hos patienter med DM2. Det 

understryks i studien att deltagarna är olika, vissa vill få generell information och andra detaljerad. 

Det är därför viktigt att se till personen som efterfrågar informationen.  

Precis som i Oftedal et al. (2010) betonar Holmström och Rosenqvist (2004) också vikten av att 

anpassa utbildningen till patientens förförståelse och förmåga att ta till sig information. Det handlar 

om att se till patientens förmåga att förstå sina egna känslor, mål och egenvård kopplat till sin 

diabetes. 

Som litteraturstudiens resultat visar är en personcentrerad utbildning att föredra framför färdiga 

mallar. Dahlberg et al (2003, s.25-26) betonar att personers unicitet är av stor vikt och bör 

prioriteras framför gruppens eventuella likheter, att se till varje persons livsvärld. Genom att lyssna 

till patienternas erfarenheter och behov kan förståelse för hur patienten upplever välbefinnande 

tydliggöras (a.a.). För att optimera kunskapen hos patienter krävs att utbildningen styrs av 

patientens livsvärld. 

Det är inte alltid är nödvändigt att personcentrera utbildningen för patienter med DM2. Kneck et 

al. (2011) förklarar att en nydiagnostiserad patient med DM2 behöver och vill ha så mycket allmän 

kunskap om sin sjukdom som möjligt, och det är först senare i sjukdomsförloppet som patienterna 

kan anpassa kunskapen till sitt eget liv. Detta styrks i Khunti et al. (2012) studie där författarna visar 

hur en icke personcentrerad utbildning för nydiagnostiserade patienter gav goda resultat då det 

gällde förståelse för sin sjukdom. En liknande studie gjord av Rickheim, Flander, Weaver & Kendall 

(2002) visade att utbildning för nydiagnostiserade patienter med DM2 var lika effektiv i grupp som 
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individuellt. 

 

8.3 Barriärer och framtida behov av forskning 

Denna litteraturstudies resultat visar på vikten av en personcentrerad vård och dess fördelar för 

patienter med DM2. Med hjälp av anpassad utbildning, uppföljning och samarbete visade sig 

egenvården förbättras. Trots att forskningen visar fördelar kring personcentrerad vård är majoriteten 

av svenska allmänvårdskliniker styrda av checklistor och planerad undervisning samt färdigskrivna 

mål och endast ett fåtal använder sig av personcentrerad vård inom DM2, där patienterna även får 

delta i beslutsfattandet (Adolfsson et al., 2009).  

Litteraturstudiens författare frågade sig därför varför detta inte implementerats i den svenska 

sjukvården. Flera studier beskriver barriärer för att nå personcentrerad vård så som tidsbrist och 

kunskapsbrist. Att personcentrera vården är tidskrävande och sjuksköterskor beskriver sig inte ha tid 

till att sätta sig in i patienters livsvärld (Naik et al., 2011; Jallinoja et al., 2007). I Janskis et al. 

(2010) studie upplevde sjuksköterskorna att det inte heller fanns tid att hålla sig uppdaterad 

angående den senaste forskningen. Fortsatt beskriver Janskis et al. (2010) och Jallinoja et al. (2007) 

hur sjuksköterskor upplever sig ha bristande kunskaper för att kunna personcentrera vården. 

Författarna anser därför att fortsatt forskning bör bedrivas angående hur den personcentrerade 

vården kan implementeras i det dagliga arbetet för patienter med DM2. 
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Bilaga 1.  
Sökmatris.  

 

Databas Datum Sökord Antal träffar Valda artiklar 

PubMed 14/9- 2012 diabetes type 2, 
nursing, quality 
of life 

21 0 

PubMed 14/9-2012 diabetes type 2, 
quality of life, 
nurses 

7 0 

PubMed 14/9-2012 Nursing, 
diabetes type 2, 
education 

39 Allen, Jacelon & 
Chipkin (2009). 
Fritschi, Quinn, 

Penckofer & 

Surdyk, (2010) 

Cinahl plus with 
full text 

14/9-2012 diabetes type 2, 
nursing, 
telephone 

24 Nesari, 
Zakerimoghada 
Rajab, 
Bassampour & 
Faghihzadeh 
(2010).  
Sturt, Whitlock, 
Hearnshaw 
(2006).  
Wong,  Mok, Chan 
& Tsang (2005). 

Cinahl plus with 
full text 

3/10-2012 Diabetes, care, 
goal, nurse 

32 Moriyama, 
Nakano, Kuroe, 
Mim, Niitani & 
Nakaya (2009). 

Cinahl plus with 
full text 

3/10-2012 Diabetes type 2, 
group meeting 

9 Sigurdsdottir, 
Benediktsson & 
Jonsdottir 
(2009). 

Cinahl plus with 
full text 

3/10-2012 Diabetes type 2, 
group process 

17 0 

Cinahl plus with 
full text 

3/10-2012 Individual 
meetings , 
diabetes type 2 

7 0 

Cinahl plus with 
full text 

3/10-2012 Diabetes type 2,   
individual 
education, 
nursing 

16 0 

Cinahl plus with 
full text 

3/10-2012 Diabetes type 2, 
group sessions 

39 0 

PubMed 3/10-2012 motivation to 
change, diabetes 
type 2 

34 0 
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PubMed 3/10-2012 Motivational 
interviewing, 
diabetes type 2 

35 0 

PubMed 3/10-2012 Patient care 
planning, 
diabetes type 2 

40 0 

PubMed 3/10-2012 goal setting, 
diabetes type 2, 
nursing 

9 0 

Cinahl plus with 
full text 

5/10-2012 Diabetes type 2, 
individual 
counseling 

17 Vadstrup, Frölich, 
Perrild, Borg & 
Röder (2011). 

Cinahl plus with 
full text 

5/10-2012 Motivational 
interviewing, 
diabetes type 2 

35 0 
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Bilaga 2.  

Resultatmatris. 

 

Författar

e  

Titel År, land 

och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Allen, 
A.N., 
Jacelon, 
S.C. & 
Chipkin, 
R.S. 

Feasibility 
and 
acceptabil
ity of 
continuou
s glucos 
monitorin
g and 
accelerom
eter 
technolog
y in 
exercising 
individual
s with 
type 2 
diabtes. 

2009, USA, 
Journal of 
Clinical 
Nursing, 
18, 373-
385. 

Att visa 
hur en 
inteventi
on för 
att 
motivera 
icke 
motione
rande 
patiente
r med 
DM2 ska 
se ut. 

Kvalitativ. 
Datainsamling  
genom 
fokusgruppsinte
rvju med 7 
patineter som 
spelades in för 
analys. 
Inklusionskriteri
er: 
Diagnistoiserade 
med DM2, över 
18 år, träna 
minst 30 
minuter om 
dagen 2 gånger i 
veckan, ej 
insulinbehandlad
. 

Deltagarna  
kände sig   
motiverades till 
livsstilsförändri
ngar för att 
förbättra sin 
hälsa kopplat 
till DM2. 

Di Loretto, 
C., Fanelli, 
C., Lucidi, 
P., 
Murdolo, 
G., De 
Cicco, A., 
Parlanti, 
N., 
Santeusan
io, F., 
Brunetti, 
P & De 
Feo, P. 

Validation 
of a 
counselin
g strategy 
to 
promote 
the 
adoption 
and the 
maintena
nce of 
physical 
activity by 
type 2 
diabetic 
subjects 
 

2003, 
USA,Diabet
es Care, 26, 
404-408 

Att 
validera 
en 
utbildnin
gsstrateg
i som 
kan 
anvädas 
av 
diabetes
personal 
för att 
uppmun
tra 
patiente
r till 
träning.  

Kvantitativ 
studie. 
Datainsamling 
genom mätning 
av BMI och 
HbA1c innan och 
efter 
interventionen. 
Jämfördes med 
samma resultat 
från en 
kontrollgrupp. 
Inklusionskriteri
er: 
diagnostiserad 
med DM2 minst 
2 år, 40 år eller 
äldre. 
Exklusionskriteri
er: sjukdom som 
kunde förkorta 
livslängden, 
lever/hjärt/njur-

Efter 2 år hade 
interventionsgr
uppen 
signifikant 
bättre resultat 
än 
kontrollgruppe
n då det gällde 
träningsmängd, 
BMI och 
HbA1c-värde.   
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nedsättning 
Data 
analyserades 
med: Student's t 
test, 
Kolmogorov-
Smirnov test, 
Levene Median 
test, Wilcoxon's 
signed-rank test, 
Mann-Whitney 
rank-sum test, 
x^2 test with 
yates corrolation.  

Fritschi, 
C.,Quinn, 
L., 
Penckofer, 
S. & 
Surdyk, 
P.M. 

Continuo
us 
Glucose 
Monitorin
g The 
experienc
e of 
women 
with type 
2 
diabetes. 

2010, USA, 
The 
diabetes 
Educator 
36, 250-
257. 

Att 
beskriva 
hur 
kvinnor 
erfarade 
att ha en 
blodgluk
osmätar
e på sig. 

Kvalitativ. 
Datainsamling 
genom 
intervjuer som 
transkriberades 
och 
analyserades. 
Inklusionskriteri
er: kvinna i ålder 
40-65, behandlas 
för diabetes, 
hade 
diagnostiserats 
med DM2 för 
minst 6 månader 
sen.  

Kvinnorna hade 
både positiva 
och negativa 
känslor efter 
studien. Många 
kvinnor 
uttryckte 
förvåning över 
hur deras 
blodglukos 
varierade undre 
dagen. De flesta 
deltagarna blev 
motiverade att 
ändra sin 
livsstil.  

Kim, H.-S. 
& Oh, J.-A. 

Adherenc
e to 
diabeter 
control 
recomme
ndations: 
impact of 
nurce 
telephone 
calls. 

2003, Syd 
Korea, 
Journal of 
Advanced 
Nursing, 
44, 256-
261. 

Att 
undersö
ka om  
uppfölja
nde 
telefonsa
mtal från 
sjuksköt
erskor 
förbättra
de 
livsstilsa
npassni
ngen för  
DM2-
patiente
r. 

Kvantitativ 
metod med 
studie- och 
kontrollgrupp. 36 
deltagare  
svarade på 
frågeformulär 
före och efter 
interventionen . 
Inklusionskriteri
er: själv kunna 
utföra 
blodglukoskontro
ller och 
insulininjektione
r. Förstå 
grunderna av sin 
behandling, ha 
ett HBA1c- värde 
över 7%, vara 
mentalt frisk och 

HBA1c- värden 
förbättrades 
signifikant hos 
studiegruppen, 
även förbättrad 
diet och ökad 
frekvens av 
glodglukoskontr
oller jämfört 
med 
kontrollgruppe
n sågs. Fotvård, 
träning, 
behandling vid 
hyperglykemi 
och 
medicintagning 
skilde sig inte 
mellan 
grupperna eller 
tidpunkt. 
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inte ha några 
hjärt- och kärl 
sjukdomar. 
Data 
analyserades 
med: SAS, Chi 
square test, t-
test, Fisher exact 
test, ANOVA. 

Moriyama
, M., 
Nakano, 
M., Kuroe, 
Y., Nin, K., 
Niitani, M 
& Nakaya, 
Takashi. 

Efficacy of 
a self-
managem
ent 
education 
program 
for people 
with type 
2 
diabetes: 
Results of 
a 12 
month 
trial. 

2009, 
Japan, 
Japan 
Journal of 
Nursing 
Science, 
6,51-63. 

Att 
bedöma 
effektivit
eten av 
en 12 
månader
s 
egenvår
dsutbildn
ing som 
baseras 
på en 
tidigare 
6 
månader
s 
utbildnin
g. 

Kvantitativ. 
Datainsamling 
genom mätning 
av värden så som 
blodtryck, vikt, 
midjemått, 
HbA1c-värden. 
Livskvalité 
mättes med hjälp 
av en enkät. 
Inklusionskriteri
er: DM2-diagnos. 
Exklusionskriteri
er: graviditet, 
kognitiv 
nedsättning, 
psykisk diagnos, 
njurnedsättning, 
så dålig 
metabolisk 
kontroll att det 
förhindrade 
rörelse, 
hjärtproblem 
som 
omöjliggjorde 
träning, 
kallbrand, 
nevropati eller 
akut infektion. 
Data 
analyserades 
med: x^2 test, 
Mann-Whitney 
U-test, ANOVA, 
Friedman's test, 
Wilcoxon's 
Signed Rank test, 
SPSS.  

Både 
kontrollgruppe
n och 
interventionsgr
uppen 
förbättrade sina 
värden, men 
interventionsgr
uppen värden 
var bättre än 
interventionsgr
uppens.  

Nesari, 
M., 
Zakerimo

Effect of 
telephone 
follow-up 

2010, Iran, 
Japan 
journal of 

Att 
undersö
ka om 

Kvantitativ 
metod. 61 
deltagare svarade 

 HBA1c-värdet 
förbättrades 
signifikant mer 
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ghadam, 
M., Rajab, 
A., 
Bassampo
ur, S. & 
Faghihzad
eh, S.  

om 
adherenc
e to a 
diabeter 
therapeut
ic regime. 

Nursing 
Science, 7, 
121-128. 

uppfölja
nde 
telefonsa
mtal från 
sjuksköt
erskor 
kan öka 
följsamh
eten i 
självvård
en för 
patiente
r med 
DM2. 

på enkäter före 
och efter en 
telefoninterventi
onsperiod, även 
HBA1c-värden 
togs vid samma 
tillfällen. 
Inklusionskriteri
er: under 65 år, 
ha tillgång till en 
telefon, ha ett 
HBA1c- värde 
över 7%, vara 
medicinbehandla
d, ha en stabil 
hälsa bortsett 
från  DM2 och 
inte ha någon 
hörsel- eller 
talnedsättning. 
Data analys med: 
SPSS, t^2 test, 
ANCOVA. 

hos 
interventionsgr
uppen. Båda 
grupperna fick 
bättre diet, 
högre frekvens 
av träning samt 
fotvård. 
Studiegruppen 
hade dock 
signifikant 
bättre resultat. 

Sigurdard
ottir, A. K., 
Benedikts
son, R. & 
Jonsdottir, 
H. 

Instrume
nts to 
tailor care 
of people 
with type 
2 
diabetes. 

2009, 
Island, 
Journal of 
Advanced 
Nursing, 
65, 2118-
2130.  

Att testa 
effektivit
eten av 
individa
npassad 
utbildnin
g med 
hjälp av 
självskat
tning för 
att 
identifie
ra 
områden 
i behov 
av stöd. 

Kvantitativ studie 
med 
kontrollgrupp. 
Frågeformulär 
fylldes i samt BMI 
och HBA1c-
värden 
kontrollerades  0, 
3 och 6 månader 
från studiens 
början av 53 
deltagare. 25 
deltagare i 
studiegruppen 
fick uppföljande 
telefonamtal 
varje vecka i 12 
veckor.   
Inklusionskriteri
er: 
diagnostiserad 
DM2, medicin 
eller 
insulinbehandlad
, varit 
diagnostiserad 
minst 1 år, född 
1930 eller senare 

Ingen skillnad i 
HBA1c- värden 
mellan 
grupperna efter 
6 månader. 
Kunskap om 
DM2 var 
oförändrad i 
kontrollgruppe
n men 
förbättrad i 
studiegruppen 
samt bättre val 
angående diet, 
fotvård samt 
träning. Ingen 
signifikant 
skillnad kunde 
ses mellan 
grupperna 
angående 
empowerment, 
känsla av hälsa  
eller att kunna 
överkomma 
hinder. 
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och ha ett 
HBA1c-värde på 
7,5%eller högre 
under 6 veckor 
före studiens 
början. 
Data 
analyserades 
med: SPSS, 
ANOVA, turkey 
post hoc  test. 

Sturt, J., 
Whitlock, 
S. & 
Hearnsha
w, H. 

Complex 
interventi
on 
developm
ent for 
diabetes 
self-
managem
ent. 

2006, 
England, 
Journal of 
Advanced 
Nursing, 
54, 293-
303. 

Att 
undersö
ka    
målfoku
serad 
vård 
genom 
”Self 
Efficianc
y Goal 
Achieve
ment” 
och hur 
det 
påverkar 
deltagar
nas 
självvård
. 

Kvantitativ data 
salades in genom 
frågeformulär, 
självskattningssk
alor och HBA1c- 
värden före och 
efter studien. 
Kvalitativ data 
samlades in via 
inspelade 
telefonsamtal 
med 
sjuksköterska 
som även skrev 
ned kritiska 
punkter under 
samtalen vilka 
analyserades.  
Inklusionskriteri
er: över 65 år, 
diagnostiserad 
DM2, över 7% 
HBA1c- värde, 
tala engelska och 
närvarat vid de 
senaste tre DM2-
kontrollerna. 
Dataanalys med: 
SPSS, NVIVO,  

Kvantitativa 
resultat: 
förbättrade 
HBA1c- värden, 
förbättrad 
självupplevd 
egenvård och 
något 
försämrad 
vårdupplevelse. 
Kvalitativa 
resultat: ökat 
engagemang 
för sin 
egenvård och 
självförtroende. 
Mycket tid fick 
användas till 
grundläggande 
utbildning. 
Individuell 
uppföljning var 
viktigt för 
patienter. 

Vadstrup, 
E., Frølich, 
A., Perrild, 
H., Borg, 
B. & 
Røder, M. 

Health- 
related 
quality of 
life and 
self- 
related 
health in 
patients 
with type 
2 
diabetes: 

2011, 
Danmark, 
Health and 
Quality of 
Life 
Outcomes, 
9, 1-8. 

Att 
studera 
effekten 
av en 
gruppba
serad 
interven
tion i 
förhållan
de till en 
individu

Kvantitativ 
studie. 143 
deltagare svarade 
på enkäter innan 
och efter  
utbildningen, och 
prover togs vid 
samma tillfällen. 
Inklusionskriteri
er: 
diagnostiserad 

Vitalitet, 
hyperglykemi 
och dess 
relaterade 
stress minskade 
för de deltagare 
som fick den 
individuella 
utbildningen. 
De andra 
värdena var lika 
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Effects of 
group- 
based 
rehabilitat
ion versus 
individual 
counsellin
g. 

ell 
interven
tion vad 
det gällde 
livskvalit
é och 
egenvår
d.  

med DM2, 
Hba1c-värde 
mellan 6,8% och 
10%, förstå 
danska. 
Exlusionskriterie
r: under 18 år, 
hjärt- njur- eller 
leverproblem, 
fotsår eller 
obotlig cancer.   
Data 
analyserades 
med: SAS. 

mellan 
grupperna. 

Wong, F., 
Mok, M., 
Chan, T. & 
Tsang, M. 

Nurse 
follow-up 
of patients 
with 
diabetes: 
randomiz
ed 
controlled 
trail. 

2005, Kina, 
Journal of 
Advanced 
Nursing 50, 
391-402. 

Att 
jämföra 
egenvår
den 
mellan 
rutinvår
d på 
sjukhus 
och ett 
sjuksköt
erskelett 
program 
med  
tidigareu
tskrivnin
g och 
uppföljn
ing. 

Kvantitativ studie 
med 101 
deltagare indelade 
i kontrollgrupp, 
49 st, och 
studiegrupp, 52 
st. Data samlades 
in vid 0, 12 och 
24 veckor genom 
frågeformulär 
och 
självskattningssk
alor. 
Inklusionskriteri
er: över 18 år, 
typ 1 eller 2 
diabetes, 
medicinskt stabil 
förutom HBA1c- 
värden, själv 
kunna 
genomföra 
HBA1c- test och 
medicinering 
samt kunna tala 
kinesiska och 
skriva siffror. 
Dataanalys med: 
SPSS, Chi square 
test, t-test, 
ANOVA.  

Studiegruppen 
förbättrade sina 
HBA1c-värden i 
högre 
utsträckning  än 
kontrollgruppe
n efter 24 
veckor. De hade 
även en högre 
frekvens av 
HBA1c- 
kontroller och 
träning. Ingen 
signifikant 
skillnad kunde 
ses av diet, BMI 
eller följsamhet 
angående 
medicinering 
mellan 
grupperna. 

 


