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Abstrakt 

Bakgrund: Typ 2 diabetes är en livsstilssjukdom som ökar både i Sverige och 

globalt. Egenvården är en viktig del i behandlingen av sjukdomen och är en livslång 

uppgift. Sjuksköterskan har en viktig roll i att, genom stöd, undervisning och 

vägledning, motivera och stärka personens egenvårdskapacitet. För att bättre förstå 

personens behov i egenvården är det betydelsefullt att sjuksköterskan får ta del av 

personers erfarenheter av egenvård vid typ 2 diabetes. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa personers erfarenheter av 

egenvård vid typ 2 diabetes. 

Metod: Litteraturstudie baserad på tolv kvalitativa artiklar. Artiklarna söktes i 

databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades 

och kategorier och underkategorier identifierades.  

Resultat: Resultatet kategoriserades i fyra kategorier och elva underkategorier. 

Dagligt liv med underkategorier kost, fysisk aktivitet, läkemedelsbehandling och 

blodsockerkontroll. Stöd; socialt stöd, stöd i samband med sociala sammankomster, 

familjen som stöd och tron som stöd. Psykiska aspekter; motivationens betydelse för 

egenvård och känslor i samband med egenvård. Kunskap/information; kunskap och 

förståelse och behov av diabetesutbildning. 

Konklusion: Erfarenheter av egenvård varierar från person till person. Att kunna 

stödja och motivera personen till egenvård ställer stora krav på sjuksköterskans 

omvårdnadskapacitet. Mycket talar för att Orems egenvårdsteori är användbar i 

sjuksköterskans arbete med detta.  

Nyckelord: Typ 2 diabetes, egenvård, Orem, patientperspektiv, omvårdnad. 

 



 

Abstract 

Background: Type 2 diabetes is a lifestyle disease which is increasing both in 

Sweden and globally. Self-management is an important part of the treatment of the 

disease and is a lifelong task. The nurse has an important role in that, through 

support, education and guidance, motivate and reinforce the person's self-care 

agency. To better understand the person's needs in self-management, it is important 

that the nurse has knowledge about peoples’ experiences of self-management of type 

2 diabetes.  

Aim: The aim of this literature review was to illuminate peoples’ experiences of self-

management in type 2 diabetes. 

Method: Literature study based on twelve qualitative articles. Articles were searched 

in Cinahl and PubMed databases. The quality of the articles was assessed and 

analysed and categories and subcategories were identified. 

Result: The results were divided into four categories and eleven subcategories. Daily 

life with subcategories diet, physical activity, medication and blood sugar control. 

Support; social support, support relating to social gatherings, family support and 

support through faith. Psychological aspects; the importance of motivation in self-

management and the emotions associated with self-management. 

Knowledge/information; knowledge and understanding and the need for diabetes 

education. 

Conclusion: Experiences of self-management varies from person to person. To 

support and motivate the person to self-management places great demand on nurse’s 

nursing agency. There are many indications that Orems self-care deficit theory of 

nursing is useful in nurse’s work with this. 

Keyword: Type 2 diabetes, self-management, Orem, patient perspective, nursing. 
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Bakgrund 

Att leva med typ 2 diabetes 

Upplevelsen av att få en livslång sjukdom som typ 2 diabetes varierar från att vara 

odramatisk till att vara allvarlig och livshotande. Att få diagnosen och att leva med 

sjukdomen kan för personen innebära känslor av att förlora kontrollen över sin 

livssituation och känslor av att hamna i konflikt med krav på förändrade 

levnadsvanor. En del ser dock diagnosen som en möjlighet till nystart av ett 

hälsosammare liv (Hörnsten, Sandström & Lundman 2004). I en studie av 

Holmström och Rosenqvist (2005) framkommer att typ 2 diabetes inte alltid upplevs 

som ”riktig diabetes”. Att leva med diabetes, som är potentiellt dödlig och som 

samtidigt ställer krav på livsstilsförändringar, är en fysisk-, emotionell- och social 

utmaning. Trots medvetenhet om det egna ansvaret för egenvården upplevs 

svårigheter att praktiskt genomföra nödvändiga förändringar (Carolan, Holman & 

Ferrari 2014). Komplikationer som kan tillstöta upplevs ofta som ett orosmoment, 

speciellt fot- och ögonkomplikationer, och ger oroväckande tankar om framtiden 

(Holmström & Rosenqvist 2005; Hörnsten, Sandström & Lundman 2004). Att 

införliva sjukdomen i det dagliga livet kan vara en svår och tidskrävande uppgift där 

hela familjen ofta involveras (Hörnsten, Sandström & Lundman 2004). Carolan, 

Holman och Ferrari (2014) menar att det förekommer upplevelser av rädsla för att bli 

en börda för familjen och att inte hinna med sin familj, samtidigt som familjen kan 

vara en motivationsfaktor till nödvändiga förändringar. Kostförändringar upplevs 

som svåra att genomföra och kan påverka det sociala umgänget negativt (Carolan, 

Holman & Ferrari 2014; Wellard, Rennie & King 2008). När personen inte klarar av 

att hantera sjukdomen och egenvården kan känslor av stress, oro, skuld och ångest 

uppstå (Delahanty et al. 2007).  

 

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2                                 

Diabetes mellitus är ett begrepp som innefattar flera sjukdomar som alla leder till 

högt blodsocker (Alvarsson 2013, s. 23). Typ 1 diabetes och typ 2 diabetes är de två 

vanligaste formerna. Vid typ 1 diabetes råder total insulinbrist, detta på grund av en 

autoimmun process där de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln 

förstörs. Vid typ 2 diabetes råder relativ insulinbrist vilket kan bero på minskad 
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frisättning av insulin från bukspottkörtelns betaceller eller på insulinresistens 

(Skafjeld & Graue 2013, s. 23). Insulinresistens innebär att vävnaderna inte kan ta 

upp socker från blodet vilket resulterar i högt blodsocker (Alvarsson 2013, ss. 24-25). 

Diabetes är en livslång sjukdom och drabbar personer i alla åldersgrupper (Skafjeld & 

Graue 2013, s. 17). I Sverige beräknas cirka 390 000 personer ha diabetes, av dessa 

utgörs cirka 90 % av typ 2 diabetes (Nationella diabetesregistret 2014).  

  

Förekomsten av typ 2 diabetes ökar bland annat i takt med en ökning av övervikt och 

fetma. Fysisk inaktivitet, stress och tobaksbruk är andra riskfaktorer för utvecklingen 

av insulinresistens och typ 2 diabetes. Symtom på diabetes kan vara törst, stora 

urinmängder, diffus trötthet och muntorrhet. Typ 2 diabetes utvecklas oftast 

smygande vilket innebär att personen kan ha haft sjukdomen under en längre tid 

utan att veta om det (Alvarsson 2013, ss. 33-40). Detta kan vidare innebära att 

personen som får diagnosen redan kan ha utvecklat diabetiska senkomplikationer 

(Skafjeld & Graue 2013, s. 30). Senkomplikationer är de följdsjukdomar i olika organ 

som personen kan få till följd av sin diabetessjukdom. Oftast uppträder dessa först 

efter många års sjukdom och drabbar framförallt ögon (retinopati), njurar (nefropati) 

och nerver (neuropati). Personer med diabetes, både typ 1 och typ 2, har också en 

starkt ökad risk för sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar (Alvarsson 2013, 

ss. 141-151).  

 

Egenvård 

World Health Organization (WHO) definierar egenvård som "the ability of 

individuals, families and communities to promote health, prevent disease, and 

maintain health and to cope with illness and disability with or without the support 

of a health-care provider” (World Health Organization 2009). Kirk, Beatty, Callery, 

Milnes & Pryjmachuk (2012) beskriver begreppet egenvård som åtgärder som 

personen själv kan utföra och innebär att personen själv ansvarar för sin hälsa. 

Egenvård kan innebära allt från vardagliga aktiviteter som att borsta tänder, äta rätt 

och träna till åtgärder för att hantera livslånga sjukdomstillstånd som typ 2 diabetes 

(Barlow, 2010). Att personen är delaktig i egenvården är nödvändigt vid livslång 

sjukdom (Kirk et al. 2012). Egenvården vid typ 2 diabetes är en livslång uppgift 

(Bartol 2012; Lorig & Holman 2003) som syftar till att hantera symtom, behandling, 

fysiska- och psykosociala konsekvenser samt förmåga att förändra sina levnadsvanor 
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i det dagliga livet (Barlow et al. 2002). Hälsosamma levnadsvanor är en viktig del i 

egenvården vid typ 2 diabetes och kan även skydda mot diabetiska senkomplikationer 

(World Health Organization 2015). Att förändra levnadsvanor är inte någon enkel 

och snabb process. För att personen ska kunna hantera sjukdomen krävs förmåga, 

kunskap, motivation och självförtroende (Bartol 2012). Behovet av egenvård kan 

många gånger vara svårt för personen att förstå (Paterson 2001). Personen själv är 

den viktigaste faktorn i egenvården men kan samtidigt vara det största hindret för 

den, om motstånd finns till förändring (Jallinoja et al. 2007). Paterson (2001) menar 

också att personens syn på sin sjukdom utgår från om hen känner sig frisk eller sjuk 

och menar vidare att det är av betydelse för dennes målsättning och hantering av 

sjukdomen. Edwall, Danielson och Öhrn (2011) menar att mötet med sjuksköterskan 

är det viktigaste tillfället för att öka personens förståelse av sjukdom, behandling och 

egenvård. Mötet kan få personen att känna sig kontrollerad i positiv bemärkelse och 

det kan inge en känsla av trygghet som i sin tur kan underlätta egenvården. Insikter i 

egenvården skapar även förutsättningar för tilltro till egenvårdskapaciteten (Edwall,  

Danielson & Öhrn 2010). 

 

Levnadsvanor                         

Levnadsvanor är ett begrepp som förklarar hur personer lever och tar hand om sin 

hälsa och sitt välbefinnande (Adiseshia 2005). Typ 2 diabetes är en av våra vanligaste 

folksjukdomar men genom förändrade levnadsvanor skulle upp till 80 % av fallen 

kunna förebyggas (Ljung et al. 2013). Alkoholkonsumtion, tobaksbruk, kost och 

motion räknas till levnadsvanor och har stor betydelse för hälsa och ohälsa 

(Statistiska centralbyrån 2004). En stor del (47 %) av de globala hälsoproblemen, 

däribland typ 2 diabetes, kan relateras till ohälsosamma levnadsvanor. Detta innebär 

en betydande ekonomisk börda för hälso- och sjukvården (World Health 

Organization 2013). På lång sikt kan hälsosamma levnadsvanor leda till att de 

livsstilsrelaterade sjukdomarna minskar vilket i sin tur leder till besparingar för 

sjukvården (Socialstyrelsen 2014). Hälsosamma levnadsvanor har de senaste 20 åren 

förändrats i både positiv och negativ riktning och kan starkt kopplas till livsvillkor 

såsom kön, ålder, familjesituation, utbildningsnivå och socioekonomisk grupp 

(Statistiska centralbyrån 2004). Goda levnadsvanor är grundläggande i behandlingen 

av diabetes (Skafjeld & Graue 2013, s. 46). God blodsockerkontroll, rökstopp, 
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viktnedgång och regelbunden motion anses också skydda mot diabetiska 

senkomplikationer (Alvarsson 2013, ss. 149-150). 

 

Kost och motion vid typ 2 diabetes 

Kosten spelar en viktig roll både vad gäller behandling av typ 2 diabetes och 

förebyggande av diabetiska senkomplikationer (Sheard et al. 2004). Goda kunskaper 

om kost och kostens påverkan på blodsockret är därför helt avgörande för en person 

med typ 2 diabetes (Skafjeld & Graue 2013, s. 149). Kost med lågt glykemiskt index 

(GI) rekommenderas. Glykemiskt index är ett sätt att mäta vilken blodsockerhöjande 

effekt olika livsmedel med samma mängd kolhydrater har. Ju lägre GI-värde desto 

bättre (Socialstyrelsen 2011a). Det är också viktigt att äta regelbundet för att undvika 

alltför kraftiga svängningar av blodsockret (Skafjeld & Graue 2013, ss. 152-153). 

Vidare rekommenderas även frukt och grönsaker, fiberrik kost samt minskat intag av 

mättat fett. Många personer med typ 2 diabetes är överviktiga och det bör därför 

förespråkas en kost som även kan bidra till viktnedgång. Det är viktigt att tänka på att 

kost hos äldre personer med typ 2 diabetes behöver behandlas annorlunda, 

framförallt med hänsyn till dålig aptit och risk för undervikt (Socialstyrelsen 2011a).  

 

Fysisk aktivitet bidrar till bättre nivåer av blodsocker genom att insulinkänsligheten i 

muskulaturen ökar (Östensson, Båvenholm & Efendic 2004). Regelbunden fysisk 

aktivitet minskar även risken för hjärt-kärlsjukdom genom dess positiva effekter på 

fetma, blodfetter och blodtryck (Statens folkhälsoinstitut 2003). Socialstyrelsen 

rekommenderar minst 150 minuter måttligt intensiv träning per vecka 

(Socialstyrelsen 2011b). Vardagliga aktiviteter såsom promenader, trädgårdsarbete 

och städning räknas också in i begreppet fysisk aktivitet. Ungefär 30-75% misslyckas 

med att nå detta mål för fysisk aktivitet (Jackson, Asimakopoulou & Scammell 2007). 

 

Sjuksköterskans roll  

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ingår att främja hälsa och 

förebygga ohälsa. Sjuksköterskan ska i detta syfte kunna identifiera och bedöma 

personens resurser och förmåga till egenvård samt motivera till förändrade 

levnadsvanor (Socialstyrelsen 2005). I Hälso- och sjukvårdslagen (Svensk 

Författningssamling 1982:763) och Patientlagen (Svensk Författningssamling 
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2014:821) står skrivet att hälso- och sjukvården ska informera patienten om sitt 

hälsotillstånd, vilka behandlingsmetoder som finns att tillgå, risker för 

komplikationer och metoder för att förebygga ohälsa. 

 

I det hälsofrämjande arbetet är det viktigt att se personen ur ett helhetsperspektiv 

och att utgå från dennes behov av integritet och självbestämmande. Hälso- och 

sjukvården ska med empowerment främja personens eget intresse, ansvar och 

möjligheter att ta kontroll över sin egen hälsa (Regeringens Proposition 

2007/08:110). Empowerment är ett förhållningssätt som baseras på utvecklingen av 

personens självständighet och syftar till att denne själv ska fatta beslut om sig själv 

och sin egen hälsa (Skafjeld & Graue 2013, s. 254). Vidare betonas även vikten av att 

personen får stöd att se sina möjligheter och problem och att finna sina lösningar på 

dessa, för detta krävs motivation (Regeringens Proposition 2007/08:110). Det är 

motivationen som styr vad personen bestämmer sig för att göra, hur mycket, hur ofta 

och hur länge hen gör det (Josefsson & Lindwall 2010). Sjuksköterskan har en viktig 

roll vad gäller diabetesutbildning och i arbetet med att främja personens motivation, 

självförtroende och egenvårdskapacitet (Adiseshia 2005; Bartol 2012). 

Sjuksköterskan måste hålla sig uppdaterad om de senaste 

behandlingsalternativen/riktlinjerna för att kunna förmedla detta till personen så att 

denne kan fatta rätt beslut gällande sin egenvård (Adiseshia 2005).  

 

Problemformulering                                          

Typ 2 diabetes ökar globalt och år 2030 beräknas diabetes vara den sjunde ledande 

dödsorsaken (World Health Organization 2015). Typ 2 diabetes är en sjukdom där 

personens egenvårdshandlingar har stor betydelse för dess utveckling (Skafjeld & 

Graue 2013, s. 45). En viktig del i sjuksköterskans arbete är att, utifrån sina 

kunskaper och erfarenheter, stödja och motivera personen till egenvård (Bartol 

2012). Personens och sjuksköterskans perspektiv på egenvård vid typ 2 diabetes kan 

starkt skilja sig åt och det är därför av största vikt att sjuksköterskan tar del av 

personens erfarenheter för att bättre förstå personen och dennes behov i egenvården 

(Bartol 2012; Brobeck et al. 2014). 
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa personers erfarenheter av egenvård vid typ 

2 diabetes.  

              

Metod 

Syftet besvarades med en litteraturstudie. 

 

Sökmetoder                                            

För att få ett brett urval sökte författarna artiklar i de två databaserna CINAHL och 

PubMed. Dessa databaser innehåller artiklar inom ämnet omvårdnad (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani 2011, ss. 80-81) vilket svarade bra mot denna litteraturstudies 

syfte. För att utvidga respektive avgränsa sökningarna använde författarna sig av 

boolesk söklogik med operatorerna AND, OR och NOT. Funktionen trunkering (*) 

användes i vissa fall för att i samma sökning finna olika böjningsformer av ett sökord. 

För att få korrekta engelska översättningar av sökorden översattes de med hjälp av 

Swedish MeSH (c.f. Friberg 2012, s. 69). I Cinahl gjordes sökningar med ”Cinahl with 

Full Text”, ”advanced search” och ”find all my search terms”. I PubMed gjordes 

sökningar med ”advanced search” och sökorden skulle finnas i ”all fields”. 

Författarna använde sig av sökorden diabetes mellitus type 2, experience, lifestyle 

change, behaviour change, self-care, self-management, qualitative, patient attitude, 

diabetes mellitus type 1 och gestational diabetes. Artikelsökningen redovisas i tabell 2 

Sökmatris (bilaga 1).                                                             

 

Då syftet med denna litteraturstudie var att belysa personers erfarenheter av 

egenvård vid typ 2 diabetes begränsades urvalet av artiklar till kvalitativa studier. 

Vidare begränsades urvalet till artiklar skrivna på engelska vilket är det språk båda 

författarna behärskar. För att få fram aktuell forskning skulle artiklarna vara 

publicerade under tidsperioden 2004-2015. Artiklarna skulle vara granskade enligt 

peer-reviewed för att säkerställa att de var publicerade i en vetenskaplig tidskrift. 

Författarna exkluderade artiklar som belyste graviditetsdiabetes eftersom 

blodsockret hos de allra flesta normaliseras omedelbart efter förlossning (c.f. Case et 

al. 2006). För att begränsa litteraturstudiens omfattning valde författarna att 

exkludera artiklar som handlade om typ 1 diabetes och barn- och ungdomar med 
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diabetes samt artiklar som inte fanns att inhämta i full-text. Syftet med 

litteraturstudien var att belysa personers erfarenheter av egenvård vid typ 2 diabetes 

och därför exkluderades även artiklar som fokuserade på risk för utveckling av typ 2 

diabetes. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om vuxna personers 

erfarenheter av egenvård vid typ 2 diabetes, såsom beskrivet av personerna själva.  

 

Urval 

Urvalet av artiklar skedde i tre steg. I första urvalet lästes artiklarnas titlar och de 

artiklar där titeln svarade mot litteraturstudiens syfte valdes ut. I urval två lästes 

artiklarnas abstrakt och de artiklar där abstraktet svarade mot litteraturstudiens syfte 

valdes ut. De artiklar som kvarstod lästes i sin helhet och de artiklar där resultatet 

svarade mot litteraturstudiens syfte kvalitetsgranskades. Kvalitetsgranskning skedde 

utifrån ”Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod” (bilaga 2). 

Protokollet modifierades (c.f. Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, ss. 175-176) genom 

att två frågor togs bort, ”råder datamättnad?” och ”råder analysmättnad?” Dessa 

frågor togs bort eftersom författarna bedömde dessa som icke relevanta för 

litteraturstudiens syfte. Protokollet bestod efter modifiering av 12 frågor med 

svarsalternativ ja/nej/vet ej. Varje positivt svar (ja) tilldelades 1 poäng och varje 

negativt svar (nej/vet ej) tilldelades 0 poäng. Poängen räknades samman och de 

artiklar som fick 10-12 poäng bedömdes av författarna ha hög kvalitet. De artiklar 

som fick 8-9 poäng bedömdes av författarna ha medelhög kvalitet och de artiklar som 

fick 7 poäng eller mindre bedömdes av författarna ha låg kvalitet. Båda författarna 

kvalitetsgranskade artiklarna var för sig och därefter jämfördes och sammanfördes 

resultaten. Artiklar med hög kvalitet inkluderades i litteraturstudien. Artiklar med 

låg- och medelhög kvalitet exkluderades. De tolv artiklar som inkluderades i 

litteraturstudien redovisas i tabell 3 Artikelöversikt (bilaga 3). 

 

Analys                                                        

Artiklarna analyserades med inspiration från Fribergs femstegsmodell (c.f. Friberg 

2012, ss. 127-129). I första steget lästes artiklarna flera gånger, framförallt med fokus 

på studiernas resultat. Andra steget i analysen innebar att författarna identifierade 

huvudfynden i varje studies resultat och tog ställning till det som, i relation till 

litteraturstudiens syfte, var mest framträdande. I det tredje steget extraherades 
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meningsbärande enheter och dessa sammanställdes i en schematisk översikt för att få 

en tydlig bild över det material som skulle analyseras. För att få en ökad förståelse 

och tydlighet översattes materialet ordagrant till svenska. I fjärde steget skapades 

kategorier och underkategorier genom att de resultat som hade likheter med 

varandra sammanfördes. Kategorier och underkategorier presenteras i tabell 1 

Kategorier och underkategorier (sid. 9). I det femte steget presenterades det nya 

resultatet i en text utifrån de referenser som litteraturstudien stödjer sig på. För att 

säkerställa kvaliteten i arbetet läste båda författarna igenom de artiklar som ingick i 

studien och författarna identifierade och extraherade meningsbärande enheter var 

för sig och därefter jämfördes och sammanfördes resultaten med varandra. De 

efterföljande två stegen gjordes av författarna tillsammans. För att underlätta 

analysarbetet använde författarna sig av siffer- och färgkodning. För att säkerställa 

att resultatet motsvarade vad denna litteraturstudie var ämnad att undersöka skedde 

under arbetets gång en kontinuerlig återkoppling till litteraturstudiens syfte.  

 

Forskningsetik  

Forskning är väsentligt och behövs för utveckling av både individ, samhälle och 

profession (Hermerén 2011). En studie ska vara etisk vilket innebär att den ska 

handla om väsentliga frågor, vara av god vetenskaplig kvalitet och genomföras på ett 

etiskt riktigt sätt (Henricson 2012, s. 76). I Lag om etikprövning (SFS 2003:460) står 

bland annat att forskning som behandlar och lagrar känsliga personuppgifter, 

forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en person och forskning som utförs med 

en metod som syftar till att påverka eller riskerar att skada en person fysiskt eller 

psykiskt måste granskas vid en regional etikprövningsnämnd (Svensk 

Författningssamling 2003:460). I Helsingforsdeklarationen (2013) står bland annat 

att deltagandet i ett forskningsprojekt måste vara frivilligt och att deltagarna måste 

vara informerade om studien samt om sin rätt att avstå från deltagande. Alla 

tänkbara åtgärder måste vidtas för att respektera deltagarnas privatliv och värna dess 

integritet. Enligt Forsberg och Wengström (2013, ss. 69-70) är det viktigt att 

författarna av en litteraturstudie väljer studier som godkänts av etisk kommittée eller 

där noggranna etiska överväganden gjorts, att alla artiklar som ingått i 

litteraturstudien redovisas tydligt och att författarna arkiverar dessa i 10 år samt att 
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alla resultat, både de som stödjer respektive inte stödjer författarnas hypotes, 

redovisas.              

 

Resultat 

Tolv artiklar, en från Canada, två från England, en från Nya Zeeland, en från 

Portugal, en från Sverige, en från Taiwan, en från Thailand och fyra från USA 

analyserades (se tabell 3, bilaga 3). Analysen resulterade i fyra kategorier och elva 

underkategorier (se tabell 1, sid. 9) gällande personers erfarenheter av egenvård vid 

typ 2 diabetes.  

 

Tabell 1. Översikt av Kategorier och underkategorier  

 

Kategorier 

 

Underkategorier 

 

Dagligt liv 

 

 

 Kost  

 Fysisk aktivitet  

 Läkemedelsbehandling och 

blodsockerkontroll 

 

 

Stöd 

 

 

 Socialt stöd 

 Stöd i samband med sociala 

sammankomster  

 Familjen som stöd  

 Tron som stöd 

 

 

Psykiska aspekter  

 

 Motivationens betydelse för 

egenvård  

 Känslor i samband med egenvård 

 

 

Kunskap/information  

 

 

 Kunskap och förståelse 

 Behov av diabetesutbildning 

 

 

Dagligt liv 

Kost 

Kostförändringar upplevdes som den svåraste delen av egenvården vid typ 2 diabetes 

(Laranjo et al. 2015; Murrock, Taylor & Marino 2013) och dessa svårigheter var mer 
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uttalade hos kvinnor (Mathew, Gucciardi, De Melo & Barata 2012). Trots 

medvetenheten om hur viktigt det var med kostförändringar, bland annat för att 

förhindra senkomplikationer, var det svårt att förändra kostvanor (Booth et al. 2013; 

Lin et al. 2008). Vissa uttryckte också en oro över att förändra sedan länge 

väletablerade kostvanor (Booth et al. 2013). Det förekom bland annat svårigheter 

med att tillämpa tillgänglig kostinformation till att välja rätt livsmedel och vissa hade 

svårt att se möjligheter med kosten som ett verktyg att hantera diabetes och 

blodsocker (Murrock, Taylor & Marino 2013). Det förekom också en tro att många 

livsmedel var förbjudna för personer med diabetes (Laranjo et al. 2015; Mathew et al. 

2012). Till följd av detta fanns en önskan om mer kunskap om hur olika livsmedel 

kunde integreras i kosten (Laranjo et al. 2015; Mathew et al. 2012). Att byta ut 

omtyckta livsmedel till mindre omtyckta var en negativ erfarenhet och den 

rekommenderade kosten uttrycktes vara tråkig, variationsfattig, bedrövlig, 

frånstötande, restriktiv och fantasilös (Booth et al. 2013; Mathew et al. 2012). Det var 

även svårt att begränsa livsmedelskonsumtion och portionsstorlekar (Laranjo et al. 

2015; Mathew et al. 2012). Den nya diabeteskosten innebar för många en känsla av 

förlust och känslan av begär efter sötsaker jämfördes med drogmissbruk, när begäret 

satte in var det svårt att avstå konsumtion och hålla sig till den rekommenderade 

dieten (Ahlin & Billhult 2012; Laranjo et al. 2015; Mathew et al. 2012; Murrock, 

Taylor & Marino 2013). Speciellt svårt var det att avstå från vissa livsmedel när de 

härrörde från deras specifika kulturella bakgrund (Lundberg & Thrakul 2011; 

Mathew et al. 2012). För yrkesverksamma upplevdes tiden som en försvårande 

faktor, det fanns inte alltid tid till att äta regelbundet (Carbone et al. 2007), speciellt 

när samtidigt hänsyn skulle tas till övriga familjemedlemmar (Ahlin & Billhult 2012). 

För vissa kvinnor var det också en utmaning att förändra sina kostvanor och 

samtidigt hålla make och barn på gott humör (Carbone et al. 2007). Det upplevdes 

isolerande att inte kunna äta samma mat som resten av familjen (Mathew et al. 

2012). Ekonomiska aspekter av betydelse för egenvården lyftes också, framförallt då 

den rekommenderade mer hälsosamma maten var dyrare i inköp (Carbone et al. 

2007; Laranjo et al. 2015; Murrock, Taylor & Marino 2013). Vissa ansåg att den nya 

kosten var välgörande och åt mindre ris, mer grönsaker, mindre söta frukter, mindre 

fett och socker och drack inte läsk (Lin et al. 2008).   
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Fysisk aktivitet 

I Malpass, Andrews och Turners (2009) studie framkom erfarenheter av att fysisk 

aktivitet förbättrade både den psykiska och fysiska hälsan vilket i sin tur 

uppmuntrade till att äta hälsosamt och att fortsätta med egenvården. På detta sätt 

sågs fysisk aktivitet dels som en del av egenvården och samtidigt som en motivator 

för egenvård. En del använde fysisk aktivitet som ett sätt att kompensera för 

ohälsosam kost (Malpass, Andrews & Turner 2009). Fysisk aktivitet användes också 

som ett verktyg för att sänka blodsockernivån och på det sättet motiverades 

personerna till fortsatt fysisk aktivitet (Lundberg & Thrakul 2011; Malpass, Andrews 

& Turner 2009). Det framkom också erfarenheter av problem med att komma igång 

med träningen, förskjutning användes som försvarsmekanism, och man hittade gärna 

på någonting annat att göra istället (Ahlin & Billhult 2012). Erfarenheter av 

begränsningar för fysisk aktivitet var vanligt och innefattade bland annat bristande 

motivation, tidsbrist, komorbiditet, okunskap om lämpliga aktiviteter, frekvens och 

hur det skulle implementeras i det dagliga livet (Bhattacharya 2012; Booth et al. 

2013; Carbone et al. 2007; Laranjo et al. 2015; Murrock, Taylor & Marino 2013).  

 

Läkemedelsbehandling och blodsockerkontroll  

Det fanns en uppfattning om att enbart läkemedel var tillräckligt som behandling av 

typ 2 diabetes (Booth et al. 2013). Läkarbesök och följsamhet till 

läkemedelsordinationer var mycket viktigt för många medan andra prövade 

alternativa behandlingar med naturläkemedel (Lin et al. 2008; Lundberg & Thrakul 

2011; Utz et al. 2006). Sedan det visade sig att naturläkemedel inte gav någon effekt 

valde man dock att återuppta den ordinerade behandlingen (Lin et al. 2008). 

Kostnaden för läkemedel och tillbehör begränsade ibland möjligheterna till egenvård 

(Utz et al. 2006). 

 

I studien av Utz et al (2006) framkom att många personer var medveten om vikten av 

dagliga kontroller av blodsockret och kunskap om vad man skulle göra om det var 

avvikande. Både män och kvinnor beskrev känslor av ängslan, obehag och oro med 

utförandet av blodsockerkontroll (Laranjo et al. 2015; Mathew et al. 2012). Vissa 

hade ingen blodsockermätare eller den var ur funktion (Carbone et al. 2007; 

Lundberg & Thrakul 2011). Förmågan att tolka blodsockernivåer utifrån kostintag var 
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både utmanande och svårt trots att kunskap fanns om kostens påverkan (Mathew et 

al. 2012). Många hade svårigheter med att uppnå god blodsockerkontroll, vilket 

upplevdes bero på ångest och oro över sin sjukdom (Laranjo et al. 2015). I Mathews 

et al (2012) studie framkom att det framförallt var männen som laborerade med 

egenvården utifrån aktuell blodsockernivå. Under vissa religiösa högtider, såsom 

Ramadan, hade många kvinnor erfarenhet och kunskap om hur de skulle anpassa 

behandlingen (Lundberg & Thrakul 2011). 

 

Stöd 

Socialt stöd 

En viktig faktor vid egenvård var stöd från familjemedlemmar, vänner, andra 

personer med diabetes, vårdpersonal, medarbetare, religiösa samfund och olika 

stödgrupper. Stöd kunde vara känslomässigt, psykosocialt, moraliskt och praktiskt 

och resulterade i en effektivare egenvård och mer balans i livet (Booth et al. 2013; 

Carbone et al. 2007; Laranjo et al. 2015; Lin et al. 2008; Mathew et al. 2012; 

Murrock, Taylor & Marino 2013; Utz et al. 2006). Vissa saknade dock helt stöd av 

familj och vänner (Malpass, Andrews & Turner 2009). Andra upplevde att de 

personer som de hade runt omkring sig inte var medvetna om eller inte tog hänsyn 

till de behov och det stöd som de behövde (Booth et al. 2013). Bristen på stöd från 

familj och vänner kunde också utgöra ett hinder för utövande av fysisk aktivitet 

(Laranjo et al. 2015). Kvinnorna betonade att deras diagnos var känd av familj och 

vänner, och dessa var ett gott stöd i upprätthållandet av egenvården (Mathew et al. 

2012).  I en studie av Murrock, Taylor och Marino (2013) delgav kvinnorna deras 

erfarenheter av att leva flera roller samtidigt, som mamma, morförälder, anställd och 

diabetiker vilket kunde innebära svårigheter att hantera egenvården. I dessa fall 

upplevdes ett starkt behov av stöd vid införandet av- och vidmakthållandet av 

kostförändringar (Murrock, Taylor & Marino 2013). 

  

Stöd i samband med sociala sammankomster 

Sociala sammankomster beskrevs ofta som besvärande, känslor av att inte passa in i 

den sociala gemenskapen och en känsla av stigmatisering framkom. Utsatthet för 

många frestelser, brist på hälsosamma livsmedel och lämpliga alternativ gjorde det 
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svårt att hålla sig till den rekommenderade kosten. Det fanns också en känsla av 

osäkerhet om hur kostvanorna kunde anpassas till sådana tillfällen. En del avstod 

sociala sammankomster som kunde få dem att frångå den rekommenderade kosten 

(Ahlin & Billhult 2012; Booth et al. 2013; Laranjo et al. 2015; Mathew et al. 2012; 

Murrock, Taylor & Marino 2013). 

 

Familjen som stöd 

Familjen kunde ses som ett stöd i egenvården för vissa medan andra upplevde att 

familjen inte gav något stöd alls (Booth et al. 2013; Laranjo et al. 2015; Lundberg & 

Thrakul 2011). Stöd kunde vara fysiskt, psykiskt och ekonomiskt och ledde till att oro 

och stress minskade och förmågan att hantera och kontrollera sjukdomen ökade 

(Lundberg & Thrakul 2011). Kvinnor beskrev större problem än männen kring 

kosthållning, familjens behov och önskemål kom i första hand samtidigt som hennes 

behov kom i andra hand. Det var också ofta kvinnorna som hade ansvaret för kosten 

(Ahlin & Billhult 2012; Booth et al. 2013; Carbone et al. 2007; Laranjo et al. 2015; 

Murrock, Taylor & Marino 2013).  

 

Tron som stöd 

Många deltagare var aktiva medlemmar i kyrkan och religionen och tron var en viktig 

del i egenvården och som en del i hanteringen av sjukdomen (Carbone et al. 2007; 

Utz et al. 2006). Tron upplevdes också som ett stöd och en hjälp att hantera 

sjukdomen i det dagliga livet. Genom bön upplevde de guidning och stöd från Gud 

och det i sin tur kunde upplevas som en hjälp för att må bättre (Carbone et al. 2007; 

Lundberg & Thrakul 2011; Utz et al. 2006). 

 

Psykiska aspekter 

Motivationens betydelse för egenvård 

Bristande motivation till att förändra den del av egenvården som berörde kost- och 

motionsvanor kunde kopplas till svårigheter att, på kort sikt, se positiva eller negativa 

effekter av förändringarna (Ahlin & Billhult 2012; Booth et al. 2013; Handley, Pullon 

& Gifford 2010). Alltför stora krav kunde också vara demotiverande till förändrade 

kost- och motionsvanor (Ahlin & Billhult 2012). Oro över diagnosen och att utveckla 
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senkomplikationer motiverade till egenvård (Booth et al. 2013; Malpass, Andrews & 

Turner 2009). Många kände sig friskare som effekt av förändringar vilket motiverade 

dem till att fortsätta med egenvården (Booth et al. 2013). Fysisk aktivitet sågs också 

som en motivation för kostförändringar och vice versa. Dessutom ansågs ohälsosam 

kost uppmuntra till ökad fysisk aktivitet (Malpass, Andrews & Turner 2009).  

 

Känslor i samband med egenvård  

Några personer beskrev känslor av förtret över att inte kunna generera positiva 

resultat gällande kost, fysisk aktivitet och blodglukosnivåer (Carbone et al. 2007). 

Oväntade blodsockerstegringar ledde till förvirring, var svåra att förstå och skylldes 

ofta på stress (Laranjo et al. 2015). Det framkom också känslor av ofrihet (Lundberg 

& Thrakul 2011). Att lära sig leva med sjukdomen, att implementera den i det dagliga 

livet och att försöka vara optimistisk nämndes som bästa sättet att hantera 

sjukdomen och egenvården (Lin et al. 2008).  

 

Kunskap/information 

Kunskap och förståelse 

Vikten av kunskap lyftes som en central faktor för att hantera egenvården (Utz et al. 

2006). Många personer hade en grundläggande förståelse men upplevde ändå 

förvirring och osäkerhet gällande hur de skulle applicera förståelsen till det dagliga 

livet (Bhattacharya 2012; Murrock, Taylor & Marino 2013). Många hade blivit 

informerade om sjukdomen och egenvården av både läkare och sjuksköterskor men 

hade fortfarande inte en klar förståelse för hur de skulle göra för att möta sina egna 

behov, bland annat vad gällde val av kost (Booth et al. 2013; Lundberg & Thrakul 

2011; Murrock, Taylor & Marino 2013). Det framkom också upplevelser av att de fick 

lite eller ingen information alls, framförallt gällande vad de skulle äta den första tiden 

efter diagnos (Booth et al. 2013). Kunskapen kunde i vissa fall leda till förnekelse och 

användas som en ursäkt för att slippa undan. På detta sätt kunde livet upplevas som 

en kamp och kunskap som en börda (Ahlin & Billhult 2012). Bland vissa personer 

fanns en okunskap om hur sjukdomen och egenvården skulle hanteras vilket blev 

synligt genom en syn på att medicinering var allt som behövdes för att hantera 

sjukdomen (Murrock, Taylor & Marino 2013; Utz et al. 2006). Vissa förstod inte 
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heller allvaret i sjukdomen och förstod inte hur viktig egenvården var för att 

förhindra eller skjuta upp risken för senkomplikationer (Murrock, Taylor & Marino 

2013). Det förekom också en oförståelse relaterat till att typ 2 diabetes är en osynlig 

sjukdom (Bhattacharya 2012). 

 

Behov av diabetesutbildning 

Många personer hade en stark önskan om tillgänglig diabetesutbildning men även att 

lära från vänner eller familjemedlem som hade diabetes värdesattes (Utz et al. 2006). 

I studien av Mathew, Gucciardi, De Melo och Barata (2012) framkom att män 

efterfrågade mer självstyrande, oberoende utbildningar medan kvinnor föredrog 

sociala utbildningar, till exempel grupputbildningar eller stödgrupper. Bland de 

personer som genomgått diabetesutbildning förekom uppfattningen om att 

utbildningen inte var individanpassad för att möta deras specifika behov och många 

upplevde att de fortfarande efter utbildningen inte hade en klar förståelse för hur de 

skulle hantera egenvården (Murrock, Taylor & Marino 2013). Många ville lära sig mer 

om sjukdomen och egenvård men de hade svårt att finna den informationen (Laranjo 

et al. 2015) medan vissa uppgav att de lärde sig genom bland annat radio, böcker och 

broschyrer (Lundberg & Thrakul 2011).    

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa personers erfarenheter av egenvård vid typ 

2 diabetes. Resultatet kategoriserades i fyra kategorier och elva underkategorier. 1) 

Dagligt liv med underkategorier kost, fysisk aktivitet, läkemedelsbehandling och 

blodsockerkontroll. 2) Stöd; socialt stöd, stöd i samband med sociala 

sammankomster, familjen som stöd och tron som stöd. 3) Psykiska aspekter; 

motivationens betydelse för egenvård och känslor i samband med egenvård. 4) 

Kunskap/information; kunskap och förståelse och behov av diabetesutbildning (se 

tabell 1, sid. 9). För att förstå resultatet och dess betydelse för omvårdnad har 

författarna valt att diskutera utifrån Dorothea Orems egenvårdsteori. Resultatet 

speglas mot Orems begrepp i delteorierna om egenvårdsbrist och omvårdnadssystem.  
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Dorothea Orems egenvårdsteori 

Orems egenvårdsteori delas in i tre olika teorier; egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. Teorin utgår från att varje person har en förmåga till egenvård. 

Personen tar själv ansvar för och utför egenvård för sin hälsa och sitt välbefinnandes 

skull. Egenvårdsbehoven kan delas in i tre kategorier; universella-, 

utvecklingsmässiga- och hälsorelaterade behov. För att kunna tillgodose dessa behov 

har personen en egenvårdskapacitet som innefattar kunskap, motivation samt mental 

och praktisk färdighet. Egenvårdskapaciteten varierar med bland annat ålder, kön, 

uppväxt, miljö, kultur, utbildning, livserfarenhet, resurser och hälsotillstånd. 

Begränsningar i egenvårdskapaciteten kan bero på att kunskaperna inte räcker till, 

svårigheter att göra en korrekt bedömning och fatta rätt beslut samt nedsatt förmåga 

till att praktiskt genomföra egenvårdshandlingen. Vid egenvårdsbrist, då 

egenvårdskraven är större än egenvårdskapaciteten, kan sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder bidra till att, helt eller delvis, kompensera denna brist. Detta 

kräver att sjuksköterskan har ett visst mått av omvårdnadskapacitet. Sjuksköterskans 

omvårdnadskapacitet består av kunskaper, attityder, färdigheter och personliga 

egenskaper. Orem presenterar tre olika omvårdnadssystem; fullständigt 

kompenserat, delvis kompenserat samt stödjande och undervisande. Det 

stödjande/undervisande systemet kan användas när personen ska lära sig utföra 

handlingar för att tillgodose egenvårdsbehoven. Enligt Orem kan sjuksköterskan 

använda sig av olika metoder för att kompensera personens egenvårdsbrist; handla 

eller utföra för en annan person, handleda, stödja, skapa en miljö som främjar 

utveckling samt att undervisa. Omvårdnadssystem utvecklas i interaktion mellan 

sjuksköterskan och personen och det övergripande målet är att stödja personen till 

självständighet (Orem, Taylor & Renpenning 2001). 

 

Egenvårdsbrist  

I resultatet kunde författarna se att det fanns en bristande kunskap inom flera 

områden av egenvården vilket resulterade i en egenvårdsbegränsning. Kunskap om 

kostförändringar och fysisk aktivitet var begränsad och missuppfattningar förekom. 

Många hade viss kunskap om blodsockerkontroller men upplevde det utmanande och 

svårt att tolka och förstå värdena utifrån kostintag. Det fanns en grundläggande 

förståelse om sjukdomen och egenvården men många upplevde ändå förvirring och 
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osäkerhet i hur de skulle använda kunskaperna i den dagliga egenvården. Orem, 

Taylor och Renpenning (2001) beskriver i teori om egenvårdsbrist att kunskap är en 

viktig faktor för egenvårdskapaciteten och bristande kunskap leder till bristande 

egenvårdskapacitet.   

 

Sociala och kulturella faktorer, såsom socialt stöd, familjens stöd och tron som stöd, 

beskrevs i resultatet som faktorer som främjade egenvården men kunde också 

beskrivas som faktorer som begränsade egenvården. Bristande ekonomiska tillgångar 

var en faktor som begränsade egenvården. Detta stämmer väl överens med Orem, 

Taylor och Renpenning (2001) som menar att dessa faktorer påverkar personens 

egenvårdskapacitet. Albarran, Ballesteros, Morales och Ortega (2006) rapporterar 

också att ett hinder för egenvård kan vara när personen saknar familjens stöd. I 

litteraturstudiens resultat framkom att tron som stöd var en viktig del i egenvården. 

White, Peters och Myers Schim (2011) beskriver att andligheten inte är fullt utvecklad 

i Orems teori om egenvårdsbrist. Eftersom andlighet är en viktig faktor för hälsa och 

välmående föreslår de att ett andlighetskoncept och en andlighetsegenvård bör 

integreras i Orems egenvårdsteori.  

 

Begränsningar i egenvårdskapaciteten kan enligt Orem, Taylor och Renpenning 

(2001) bero på personens hälsotillstånd. Detta kan jämföras med litteraturstudiens 

resultat som visar att komorbiditet var en begränsande faktor för fysisk aktivitet. I en 

studie av Albarran et al (2006) rapporteras också att hälsotillståndet kunde vara ett 

hinder för egenvård.  

 

Motivation beskrivs av Orem, Taylor och Renpenning (2001) som en del av 

egenvårdskapaciteten. I litteraturstudiens resultat framkom att motivation var en 

viktig faktor för att åstadkomma förändrade levnadsvanor, framförallt vad gällde kost 

och fysisk aktivitet. Bristande motivation berodde ofta på svårigheter att på kort sikt 

se positiva och negativa effekter av förändringarna vilket innebar en begränsad 

egenvårdskapacitet. Detta stämmer väl överens med Orems teori om egenvårdsbrist 

där bristande motivation beskrivs som en faktor som leder till minskad 

egenvårdskapacitet (ibid).  
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Personer som tar ansvar för och engagerar sig i sin egenvård utvecklar kapacitet för 

egenvård vilket leder till personlig tillfredsställelse och utveckling (Orem, Taylor & 

Renpenning 2001). I resultatet visade det sig hur viktigt det var att lära sig leva med 

sjukdomen, att implementera den i det dagliga livet och att försöka vara optimistisk, 

för att det ansågs vara det bästa sättet att hantera sjukdomen och egenvården. Detta 

rapporteras även av Clark (1986), Kumar (2007) och Taylor (2001) som illustrerar 

Orems egenvårdsteori genom att presentera fallstudier där de visar att de faktorer 

som Orem beskriver som grundläggande för egenvårdskapaciteten är avgörande och 

har betydelse för personens egenvårdskapacitet.  

 

När egenvårdskraven är större än egenvårdskapaciteten uppstår egenvårdsbrist. Vid 

partiell- eller fullständig egenvårdsbrist måste någon hjälpa till att kompensera 

denna brist. Om anhörig tar den rollen benämns det som närstående-omsorg. Även 

någon annan i personens närhet eller personal inom hälso- och sjukvården kan ta 

denna roll. Stöd kan vara fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. Avsaknad av stöd kan leda 

till egenvårdsbegränsning (Orem, Taylor & Renpenning 2001). I resultatet beskrev 

flera hur viktigt stödet från personer i dess omgivning var för egenvården. Många 

kvinnor i resultatet hade flera roller samtidigt och upplevde ett starkt behov av stöd. 

Detta kan ses i relation till det Orem, Taylor och Renpenning (2001) beskriver om 

familjeförhållanden, social och kulturell tillhörighet, som är faktorer som påverkar 

egenvårdskapaciteten. Clark (1986), Kumar (2007) och Taylor (2001) relaterar till 

Dorothea Orems egenvårdsteori och menar också på att närstående-omsorg krävs när 

egenvård inte kan utföras av personen själv.  

 

Omvårdnadssystem 

Orems teori om omvårdnadssystem beskriver samspelet mellan sjuksköterskan och 

personen med egenvårdsbrist. Sjuksköterskan ska enligt Orems teori ha en stödjande 

och uppmuntrande roll, ge trygghet och motivera personen till att klara av 

egenvården. Detta kräver ett visst mått av omvårdnadskapacitet hos sjuksköterskan. 

Personen ska få den hjälp som erfordras för att övervinna sina begränsningar i syfte 

att främja personens utförande av egenvård. Sjuksköterskan ska initiera och 

genomföra omvårdnad utifrån de hjälpmetoder (se avsnitt om egenvårdsteori, s. 16) 

som finns att tillgå. Undervisning kan ske när personen behöver lära sig nya 
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färdigheter eller lära sig nya saker för att klara av sin egenvård. En förutsättning vid 

undervisning är att personen är motiverad till att lära, är psykologiskt förberedd och 

medveten om kunskapsbristen (Orem, Taylor & Renpenning 2001). I resultatet 

framkom bristande kunskaper inom flera områden och diabetesutbildning var starkt 

efterfrågad. Det framkom också att personer som genomgått diabetesutbildning ändå 

inte hade en klar förståelse för hur de skulle hantera egenvården. En mer tillgänglig 

och individanpassad utbildning efterfrågades. Männen efterfrågade mer 

självstyrande, oberoende utbildningar medan kvinnorna efterfrågade 

grupputbildningar och stödgrupper. I relation till Orems teori om omvårdnadssystem 

är det viktigt att sjuksköterskan i samspel med personen kartlägger egenvårdsbehov, 

egenvårdskapacitet och egenvårdskrav och därefter planerar för egenvården, väljer 

omvårdnadssystem och utarbetar en plan för att kompensera egenvårdsbrister. I 

arbetet med detta är det viktigt att sjuksköterskan använder sig av rätt hjälpmetoder 

(Orem, Taylor & Renpenning 2001).  

 

Resultatets betydelse för omvårdnad och sjuksköterskans arbete 

Resultatet av litteraturstudien visade på flera faktorer som resulterade i begränsad 

egenvårdskapacitet. Att diskutera resultatet i relation till Orems egenvårdsteori gav 

enligt författarna en klarare bild av de faktorer som påverkar egenvårdskapaciteten. 

Teorin tar hänsyn till faktorer såsom social- och kulturell tillhörighet, ålder och genus 

som påverkar personens egenvårdskapacitet. Orems teori synliggör vilka faktorer 

sjuksköterskan ska vara medveten om och ha kunskaper om och hur dessa kan 

begränsa men även underlätta personens egenvård. Det är viktigt att sjuksköterskan i 

sitt kliniska arbete har kunskap om och förståelse för de faktorer som ligger till grund 

för egenvårdskapaciteten. I studierna av Clark (1986), Kumar (2007) och Taylor 

(2001) arbetar sjuksköterskan utifrån Orems teorier om egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem för att ge rätt anpassad omvårdnad. Sjuksköterskan ska anpassa 

omvårdnaden efter personers olika behov och förutsättningar, oavsett genus, klass, 

ålder eller etnicitet (Svensk sjuksköterskeförening 2014). I resultatet hade många en 

stark önskan om diabetesutbildning. Bland de som gått diabetesutbildning efterlystes 

en mer individanpassad utbildning för att skapa förståelse av sjukdomen och dess 

egenvård. Olika utbildningsformer efterfrågades också beroende av genus. Detta kan 
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relateras till Wilson, Mood, Risk och Kershaw (2003) som tydligt rapporterar om 

vikten av ett individanpassat utbildningsmaterial för att skapa en ökad förståelse.  

Resultatet i relation till Orems omvårdnadssystem gav en tydligare bild av vilket 

omvårdnadssystem och vilka hjälpmetoder sjuksköterskan bör använda sig av vid 

egenvårdsbrist samt vilken omvårdnadskapacitet som krävs av sjuksköterskan. I det 

kliniska arbetet är det viktigt att sjuksköterskan har kännedom om 

omvårdnadssystem och hjälpmetoder som svarar mot det behov som personer med 

egenvårdsbrist har. 

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie syftar till att skapa en övergripande bild över kunskapsläget inom 

ett visst område (Henricson 2012, s. 458). Författarna valde litteraturstudie som 

metod med syfte att belysa personers erfarenheter av egenvård vid typ 2 diabetes.  

Författarna sökte artiklar i de två databaserna Cinahl och PubMed för att få ett brett 

urval av vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad. Att göra sökningar i flera 

databaser kan enligt Henricson (2012, s. 473) öka möjligheten att finna artiklar 

relevanta för studiens syfte och det kan också stärka studiens trovärdighet. Sökorden 

som användes bedömdes av författarna relevanta för att finna artiklar som svarade 

mot litteraturstudiens syfte. För att begränsa- respektive utvidga sökningen 

kombinerades sökorden med de booleska sökoperatorerna AND, OR och NOT i syfte 

att få så många relevanta träffar som möjligt. I övervägande del av sökningarna 

användes sökorden i kombination med booleska sökoperatorn AND vilket kan ha 

resulterat i färre antal träffar än om författarna använt sig av den booleska 

sökoperatorn OR men sökningarna resulterade ändå i många träffar. Författarna 

utförde, i de båda databaserna, sökningar med många olika kombinationer av 

sökorden. Flera av sökningarna ledde fram till samma artiklar trots olika 

kombinationer av sökord. Att söka artiklar var en tidskrävande uppgift. Endast 

sökningar som ledde fram till resultatartiklar presenteras i Sökmatris (se tabell 2, 

bilaga 1).  

 

Artikelsökningen resulterade i totalt 372 artiklar varifrån urvalet gjordes. Urvalet av 

artiklar begränsades till kvalitativa studier vilket författarna ansåg svara bra mot 

litteraturstudiens syfte. Urvalet av artiklar begränsades även till artiklar skrivna på 
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engelska vilket är det språk som båda författarna behärskar. Ingen av författarna har 

dock engelska som modersmål vilket kan ha resulterat i missuppfattningar av textens 

innehåll men författarna har arbetat efter bästa förmåga, i vissa fall med hjälp av 

engelsk ordbok, för att få fram ett så trovärdigt resultat som möjligt. Artiklar 

publicerade efter 2004 valdes ut för att få med aktuell forskning och enbart artiklar i 

full-text inkluderades. Dessa två begränsningar kan ha inneburit att för resultatet 

innehållsrika artiklar kan ha missats och resultatet kan ha påverkats men författarna 

ansåg trots detta att studien gav ett innehållsrikt resultat med en tydlig bild av 

personers erfarenheter av egenvård vid typ 2 diabetes. Urvalet av artiklar skedde i tre 

steg och genom ett systematiskt arbete som inkluderade diskussioner mellan de båda 

författarna valdes artiklar steg för steg ut till den slutgiltiga kvalitetsgranskningen. 

För att stärka litteraturstudiens pålitlighet gjorde författarna tillsammans en 

genomgång med diskussion av frågorna i granskningsprotokollet, ”Protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod” (Willman, Stoltz & Bahtsevani 

2011, ss. 175-176), för att försäkra att båda författarna uppfattat frågorna på samma 

sätt. För att ytterligare stärka litteraturstudiens pålitlighet valde författarna att var 

för sig kvalitetsgranska varje artikel för att därefter jämföra och sammanföra 

resultaten med varandra.  

 

Fribergs (2012, ss. 127-129) femstegsmodell användes vid analysarbetet. Författarna 

läste artiklarna, identifierade huvudfynden och extraherade meningsbärande enheter 

var för sig, därefter jämfördes och sammanfördes resultaten. Detta bedömdes öka 

trovärdigheten i litteraturstudien (c.f. Henricson 2012, s. 474). I de efterföljande två 

stegen identifierades kategorier och underkategorier och därefter presenterade de 

båda författarna tillsammans resultatet i löpande text. Resultatet gav en tydlig bild av 

hur kategorier och underkategorier skulle identifieras men författarna hade i några 

fall svårt att bestämma vilka delar av resultatet som passade in under respektive 

underkategori, i dessa fall fördes diskussioner mellan författarna som tillsammans 

kom fram till ett beslut. Två resultatartiklar; Booth et al (2013) och Carbone et al 

(2007), beskrev egenvård utifrån både patienters och vårdpersonals synvinkel. I båda 

artiklarna redovisades vårdpersonalens och patienternas syn tydligt var för sig. 

Endast resultatet av patienternas syn analyserades och tillfördes till resultatet. 
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Det engelska begreppet lifestyle var återkommande i artiklarna och kan översättas till 

de svenska begreppen livsstil och/eller levnadsvanor. Författarna har, i 

litteraturstudien, valt att använda begreppet levnadsvanor. Ahlin och Billhult (2012) 

beskrev kvinnors hantering av förändrade levnadsvanor och Malpass, Andrews och 

Turner (2009) beskrev patienters upplevelser av förändrade levnadsvanor. Som 

framgår av bakgrunden är förändrade levnadsvanor en viktig del av egenvården och 

därför valde författarna att inkludera dessa artiklar i litteraturstudien.  

 

Resultatet grundar sig på studier från åtta olika länder, i fyra olika världsdelar (se 

tabell 3, bilaga 3). I studierna ses många likheter vad gäller erfarenheter av egenvård 

vid typ 2 diabetes, författarna bedömer att möjligheten till överförbarhet till svenska 

förhållanden är god. Författarna bedömer vidare att delar av resultatet kan överföras 

till andra sjukdomstillstånd och/eller tillstånd av till exempel övervikt/fetma där 

förändrade levnadsvanor är nödvändiga. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Eftersom denna litteraturstudie var ett arbete inom grundutbildningens ramar och 

därför inte bedömdes som forskning var någon etisk prövning inte nödvändig (c.f. 

Henricson 2012, s. 75). I urvalet av artiklar lade författarna vikt på att studierna 

byggde på etiska överväganden och att de var godkända av lokal etisk kommittée. 

Författarnas etiska ställningstagande har fokuserat på att urvalet av artiklar gjordes 

utan att författarnas egna värderingar påverkat urvalet samt att översättningar och 

tolkningar av resultatet återgavs så textnära som möjligt. Under hela arbetets gång 

har författarna fört en tätt återkommande dialog i syfte att översätta, tolka och återge 

så textnära som möjligt. Detta ökar också litteraturstudiens trovärdighet (c.f. 

Henricson 2012, s. 474). En av resultatartiklarna (Utz et al. 2006) saknade 

information om godkännande av etisk kommittée men eftersom etiskt resonemang 

fanns bedömde författarna att artikeln uppfyllde kraven och därför inkluderades i 

litteraturstudien. Författarna gick även tillbaka till tidskriftens hemsida där det 

framgick att publicerade artiklar skulle ha etiskt resonemang.  
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Konklusion 

Att leva med typ 2 diabetes och hantera egenvården är en stor utmaning för 

personen. I den kliniska verksamheten kommer sjuksköterskan ofta i kontakt med 

personer med typ 2 diabetes. För att kunna stödja och motivera personen till 

egenvård är det viktigt att sjuksköterskan har goda kunskaper om sjukdomen, 

betydelsen av egenvård och vad den innebär för personen i dennes vardag. Denna 

litteraturstudie kan ge en grund i utvecklingen av sjuksköterskans kunskap och 

förståelse om viktiga aspekter att uppmärksamma och ta hänsyn till i arbetet med att 

stödja personer med typ 2 diabetes i dennes egenvård. Att kunna stödja och motivera 

personen till egenvård ställer stora krav på sjuksköterskan och bland annat krävs 

goda medicinska kunskaper, kunskaper om kost och dess betydelse, pedagogiska 

kunskaper och kunskaper i krishantering samt ett gott bemötande och förmåga att 

anpassa omvårdnaden utifrån personens individuella förutsättningar. Författarna 

bedömer att Dorothea Orems egenvårdsteori kan vara användbar i sjuksköterskans 

arbete med detta. Författarna bedömer att ytterligare forskning inom området är 

nödvändigt och det skulle vara särskilt intressant med interventionsstudier i syfte att 

undersöka olika modeller och dess effekt i arbetet med att motivera personer till 

egenvård vid typ 2 diabetes. 
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Tabell 2 - Sökmatris och urval   Bilaga 1 

 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

150223 Cinahl Diabetes mellitus 

type 2 AND 

Experienc* AND 

Lifestyle chang* 

NOT (Diabetes 

mellitus type 1 NOT 

gestational diabetes) 

27 

 

 

 

 

 

 

 

8 1 1 

150223 Cinahl Qualitative AND 

Diabetes mellitus 

type 2 AND lifestyle 

chang* NOT 

(Diabetes mellitus 

type 1 NOT 

gestational diabetes) 

 

20 

 

7 1 1 

150223 Cinahl Diabetes mellitus 

type 2 AND 

experienc* AND 

(self-care OR self-

management) AND 

qualitative NOT 

(Diabetes mellitus 

type 1 NOT 

gestational diabetes)  

 

44 

 

22 8 3 

150315 Cinahl 

 

Diabetes mellitus 

type 2 AND 

experienc* AND 

(self-care OR self- 

management) NOT 

(Diabetes mellitus 

type 1 NOT 

gestational diabetes) 

 

103 6 3 3 

150215 PubMed Diabetes mellitus 

type 2 AND 

Experienc* AND 

lifestyle chang* NOT 

diabetes mellitus 

type 1 NOT 

gestational diabetes 

 

39 

 

 

 

2 1 1 

150215 PubMed Diabetes mellitus 

type 2 AND 

experienc* AND 

(self-care OR self- 

management) AND 

qualitative NOT 

diabetes mellitus 

type 1 NOT 

gestational diabetes 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 1 
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Samtliga sökningar i Cinahl gjordes med avgränsning peer-reviewed, engelska, publicerade 2004-

2015. Sökningar i PubMed med avgränsning engelska, publicerade 2004-2015. 

 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

150215 PubMed Diabetes mellitus 

type 2 AND lifestyle 

chang* AND 

qualitative NOT 

diabetes mellitus 

type 1 NOT 

gestational diabetes 

 

23 1 1 1 

150215 PubMed Diabetes mellitus 

type 2 AND behavior 

chang* AND 

qualitative NOT 

diabetes mellitus 

type 1 NOT 

gestational diabetes 

 

10 2 2 1 



Granskningsmall för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  Bilaga 2 

 

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval…………………………………………………………. 

Finns det ett tydligt syfte?   □ Ja  □ Nej □ Vet ej 

Patientkaraktäristika   Antal…………………………………... 

    Ålder…………………………………... 

    Män/kvinnor…………………………...  

 

Är kontexten presenterad?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Etiskt resonemang?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Urval 

- Relevant?   □ Ja  □ Nej □ Vet ej 

- Strategiskt?   □ Ja  □ Nej □ Vet ej 

 

Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet? □ Ja  □ Nej □ Vet ej 

- Datainsamling tydligt beskriven?  □ Ja  □ Nej □ Vet ej 

- Analys tydligt beskriven?  □ Ja  □ Nej □ Vet ej 

 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  □ Ja  □ Nej □ Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? □ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till □ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

en teoretisk referensram?   

 

Genereras teori?   □ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 
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Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Hög  □ Medel  □ Låg 

 

Kommentar……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Granskare (sign.)…………………….



Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsgranskning      Bilaga 3 

 

Författare, År, 
Titel, Tidskrift, 

Land 

Syfte Metod Urval, Etik Resultat Kvalitet 

Ahlin, K., & Billhult, 

A 
 

2012 
 
Lifestyle changes – 

a continuous inner 
struggle for women 

with type 2 
diabetes: A 
qualitative study.  

Scandinavian 
Journal of Primary 

Health Care, 30: 
41-47 

 
Sverige 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

The objective of this 

study was to describe 
how women handle 

necessary lifestyle 
changes due to a 
chronic disease using 

diabetes as a model. 
 

Datainsamlingsmetod: 

Djupintervjuer där 10 
kvinnor med typ 2 

diabetes från västra 
Sverige och med en 
medelålder på 65 år 

intervjuades.   
 

Analysmetod: Giorgis 
fenomenologiska 5-
stegs modell för 

framtagande av teman 
och en övergripande 

essens. 

Ett strategiskt urval 

användes och 10 
kvinnor med 

diagnosen typ 2 
diabetes som 
rekommenderades 

livsstilsförändringar 
såsom fysisk aktivitet, 

hälsosam diet och 
viktnedgång valdes ut 
för deltagande i 

studien. Urvalet 
gjordes med hjälp av 

diabetesregistret. 
Deltagarna 

informerades om 
studien och fick skriva 
under informerat 

samtycke.  
 

Studien godkändes av 
Regional Research 
Ethical Committee. 

 
 

 
 
 

Studien resulterade i fem 

teman:1) En tvetydig 
känsla av andras 

engagemang. 2) Att bli 
offer för krav. 3) Att 
uppleva bristande 

kunskap. 4) Att uppleva 
begär. 5) Att finna skäl 

till att inte göra 
förändring.  
 

 

Hög 

kvalitet 
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Författare, År, 
Titel, Tidskrift, 

Land 

Syfte Metod Urval, Etik Resultat Kvalitet 

Bhattacharya, G. 

 
2012 

 
Self-Management 
of Type 2 Diabetes 

among African 
Americans in the 

Arkansas Delta: A 
Strengths 
Perspective in 

Social-cultural 
Context.  

Journal of Health 
Care for the Poor 

and Undeserved, 
23: 161-178 
 

Arkansas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This qualitative study 

explored underlying 
factors influencing the 

promotion of type 2 
diabetes (T2D) self-
management among 

adult African Americans 
diagnosed with T2D in 

the Arkansas Delta. 

Datainsamlingsmetod: 

31 vuxna individer, 16 
kvinnor och 15 män, 

med typ 2 diabetes 
intervjuades utifrån en 
temaguide med öppna 

svarsalternativ.  
 

Analysmetod: 
Grounded theory 
 

 
 

Afroamerikanska män 

och kvinnor boende i 
Craighead County, 

Arkansas som 
diagnostiserats med 
typ 2 diabetes minst 

sex månader före 
intervjudatum. 

Strategiskt urval av 
deltagare. Bjöds in via 
uppsökande 

aktiviteter och 
flygblad. 

 
Studien godkändes av 

Institutional Review 
Board, Arkansas State 

University-Jonesboro. 

Studien resulterade i 4 

teman därav en med 3 
underteman. 1) 

Innebörden av hälsa och 
sjukdom. 2) Symtom 
efter typ 2 diabetes 

diagnos. 3) Förväntade 
livsstilsförändringar efter 

typ 2 diabetes diagnos. 
Med underteman mat och 
kulturella sedvänjor, 

fysisk aktivitet och 
följsamhet till 

medicinering. 4). 
Traditionella huskurer.  
 

Hög 

kvalitet 



Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsgranskning      Bilaga 3 

 

Författare, År, 
Titel, Tidskrift, 

Land 

Syfte Metod Urval, Etik Resultat Kvalitet 

Booth, A O., Lowis, 

C., Dean, M., 
Hunter, S J., & 

McKinley, M C. 
 
2012 

 
Diet and physical 

activity in the self-
management of 
type 2 diabetes: 

barriers and 
facilitators 

identified by 
patients and health 

professionals. 
Primary Health 
Care Research & 

Development, 
14:293-306 

 
England 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To explore the views of 

individuals recently 
diagnosed with type 2 

diabetes in relation to 
self-management of 
dietary intake and 

physical activity, and to 
compare these with the 

views of health 
professionals (HPs). 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper med 16 
patienter 

nydiagnostiserade med 
med typ 2 diabetes i 
åldrarna 45-73 år (38 

% kvinnor) samt semi-
strukturerade 

djupintervjuer med 
vårdpersonal.  
 

Analysmetod: 
Emergent tematisk 

analys. 

Ett strategiskt urval 

av patienter 
diagnostiserade med 

typ 2 diabetes inom 
de senaste 24 
månaderna bjöds in 

via brev att delta i 
studien.  

Ett strategiskt urval 
av vårdpersonal, som 
alla var involverade i 

vården av personer 
med typ 2 diabetes, 

bjöds in att delta i 
studien. Samtliga 

deltagare fick skriva 
under informerat 
samtycke. 

 
Studien godkändes av 

The Office for 
Research Ethics 
Committees Norhtern 

Ireland. 
 

 
 
 

Hinder som framkom i 

studien delades in i sex 
huvudkategorier: 1) 

Svårigheter att förändra 
väletablerade vanor. 2) 
Negativ uppfattning om 

den "nya" eller 
rekommenderade 

regimen. 3) Hinder som 
rör sociala förhållanden. 
4) Brist på kunskap och 

förståelse. 5) Brist på 
motivation. 6) Praktiska 

hinder för att förändra 
levnadsvanor. 

Vårdpersonal redovisade 
generellt samma 
synpunkter som 

patienterna. Även med 
hänsyn till genomförd 

diabetesutbildning, så 
diskuterade nyligen 
diagnostiserade patienter 

med typ 2 diabetes en 
rad olika hinder för 

egenvård. 

Hög 

kvalitet 
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Författare, År, 
Titel, Tidskrift, 

Land 

Syfte Metod Urval, Etik Resultat Kvalitet 

Carbone, E T., 

Rosal, M C., Torres 
Idalí, M., Goins, K 

V., & Bermudez, O 
I. 
 

2006 
 

Diabetes self-
management: 
Perspectives of 

Latino patients and 
their health care 

providers. 
Patient Education 

and Counselling, 
66:202-210 
 

USA 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

This study describes 

findings from qualitative 
research to inform the 

refinement of self-
management 
interventions tailored to 

Latino patients with type 
2 diabetes. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper, 2 
grupper med 

vårdpersonal och 4 
grupper med patienter. 
 

Analysmetod: 
Kvalitativ 

innehållsanalys. 

80 patienter med typ 

2 diabetes i åldrarna 
30-79 år valdes ut 

med hjälp av 
patientregister och 
bjöds in för 

deltagande i studien. 
37 patienter samt 15 

vårdpersonal deltog i 
studien.  
Samtliga deltagare 

fick skriva under 
informerat samtycke.   

 
Studien godkändes av 

Institutional Review 
Board. 

Studien utmynnade i fem 

huvudkategorier därav 
två med underkategorier: 

1) Diabetesrelaterad 
kunskap. 2) 
Föreställningar och 

attityder kring egenvård 
vid diabetes. 3) 

Egenvårdsutövande. 4) 
Upplevda hinder med 
undertema kultur och 

struktur/miljöfaktorer. 
5) Upplevda 

framgångsfaktorer med 
undertema kultur och 

struktur/miljöfaktorer.   

Hög 

kvalitet 
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Författare, År, 
Titel, Tidskrift, 

Land 

Syfte Metod Urval, Etik Resultat Kvalitet 

Handley, J., Pullon, 

S., & Gifford, H. 
 

2010 
 
Living with type 2 

diabetes: ‘Putting 
the person in the 

pilots’ seat’ 
Australian Journal 
of Advanced 

Nursing, 27:12-19 
 

Nya Zeeland 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

To better understand 

the day‑to‑day lived 
experiences of those 

adults with type 2 
diabetes, in particular, 

their historical and 
current ability to self-
manage this condition. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Djupintervjuer med 
fenomenologisk grund 

för att förstå och 
konstruera objektiv 
mening av mänskliga 

erfarenheter. 
 

Analysmetod: 
Grounded theory. 

Strategiskt urval av 9 

deltagare, 5 kvinnor 
och 4 män i åldrarna 

43-79 år. Samtliga 
deltagare fick skriva 
under informerat 

samtycke.    
 

Studien godkändes av 
The Central Regional 
Ethics Committee 

(Ministry of Health, 
Wellington). 

I studien framkom sju 

kategorier som 
utvecklades till tre 

teman: 1) Förlora 
kontroll i samband med 
att man får diagnosen. 2) 

Uppnå kontroll genom att 
införliva förändrade 

levnadsvanor i det 
dagliga livet. 3) Att vara i 
och leva med kontroll 

visar på utvecklingen av 
empowerment och 

acceptans av sin typ 2 
diabetes.  

Hög 

kvalitet 
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Författare, År, 
Titel, Tidskrift, 

Land 

Syfte Metod Urval, Etik Resultat Kvalitet 

Laranjo, L., Neves, 

A L., Costa, A., 
Ribeiro, R T., 

Coutu, L., & Sá, A 
B. 
 

2015 
 

Facilitators, 
barriers and 
expectations in the 

self-management 
of type 2 diabetes 

– a qualitative 
study from 

Portugal. 
European Journal 
of General Practice. 

15:1-8 
 

Portugal 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

The main objective of 

this study was to assess 
the facilitators, barriers 

and expectations in the 
self-management of 
type 2 DM, as perceived 

by patients. 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper med 
öppna frågor. 

 
Analysmetod: 
Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Ett strategiskt urval 

av patienter över 18 
år med typ 2 diabetes 

mer än 1 år. Totalt 16 
patienter deltog i 
studien vilka 

fördelades på 3 
fokusgrupper. 

Samtliga deltagare 
fick skriva under 
informerat samtycke.  

 
Studien godkändes av 

The Ethics Committee 
of APDP-Diabetes. 

Tre huvudkategorier 

identifierades: 1) Kost. 2) 
Motion. 3) Glykemisk 

kontroll. Svårigheter att 
ändra kostvanor 
grupperades i fyra 

underkategorier; beslut 
(motivation och begär) 

livsmedelskvalitet 
(kostnad och 
hälsosamma recept), 

livsmedelskvantitet 
(portionsstorlek och 

dagligt intag) och 
kostschema. 2)Hinder i 

samband med fysisk 
träning var att besluta 
sig, trötthet, muskel- och 

ledvärk och komorbitet. 
3) Glykemisk kontroll 

resulterade i stress och 
obehag. Information- och 
kunskapsförståelse, samt 

familj och sociala 
relationer, fanns med i 

alla tre teman, ibland 
som motivatorer och 
ibland som hinder. 

Hög 

kvalitet 
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Författare, År, 
Titel, Tidskrift, 

Land 

Syfte Metod Urval, Etik Resultat Kvalitet 

Lin, C-C., 

Anderson, R M., 
Hagerty, B M., & 

Lee, B-O. 
 
2007 

 
Diabetes self-

management 
experience: a focus 
group study of 

Taiwanese patients 
with type 2 

diabetes. Journal of 
Nursing & 

Healthcare of 
Chronic Illnesses, 
17:34-42. 

 
 

Taiwan 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

The purpose of this 

study was to understand 
and document the 

perspectives of 
Taiwanese patients with 
type 2 diabetes 

regarding the processes 
and strategies used to 

self-manage their 
chronic condition. 
 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper 
användes för att 

undersöka hur 
patienter med typ 2 
diabetes beskrev 

egenvården relaterat 
till sin sjukdom. Frågor 

från mer generella till 
specifika.  
 

Analysmetod: 
Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Ett strategiskt urval 

av patienter över 20 
år och med typ 2 

diabetes i mer än 5 
år. 41 patienter 
deltog i studien, 19 

kvinnor och 22 män, i 
åldrarna 42-81 år. 

Deltagarna 
informerades om 
studien och fick ge 

sitt samtycke till 
deltagande.  

 
Studien godkändes av 

The Institutional 
review board at a 
major Midwestern 

United States 
university. 

Tre teman och tio 

underteman framkom.  
1) ”Effekterna av 

sjukdomen” omfattade 
tre underteman; inse 
situationen med 

stigmatisering, oro för 
ärftlighet och 

komplikationer vid 
diabetes samt sökande 
efter alternativa terapier 

för att inge hopp. 2) 
Egenvårdsprocessen 

omfattade fyra 
underteman: kamp för 

kostkontroll, identifiera 
kroppssvar, anpassning 
till psykologiska hinder 

och utveckla strategier 
för att hantera diabetes. 

3) ”Omvandlingsprocess” 
omfattar tre underteman; 
återuppta konventionell 

behandling, stöd från 
familj och medpatienter 

och lära sig leva med 
sjukdomen. 

Hög 

kvalitet 
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Författare, År, 
Titel, Tidskrift, 

Land 

Syfte Metod Urval, Etik Resultat Kvalitet 

Lundberg, P C., & 

Thrakul, S. 
 

2011 
 
Diabetes type 2 

self-management 
among Thai Muslim 

women. 
Journal of Nursing 
and Healthcare of 

Chronic Illness, 
3:52-60. 

 
Sverige/Thailand 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Aim. To explore and 

describe Thai Muslim 
women’s self- 

management of diabetes 
type 2. 
 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerade 
intervjuer och 

deltagarobservationer 
användes för att 
undersöka egenvård 

bland Thai-muslimska 
kvinnor med typ 2 

diabetes. 
 
Analysmetod: 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Ett strategiskt urval 

av kvinnor över 20 år 
med diagnosen typ 2 

diabetes. 29 kvinnor i 
åldrarna 40-80 år 
deltog i studien.  

Samtliga deltagare 
fick skriva under 

informerat samtycke.  
 
Studien godkändes av 

The Ethical 
Committee of the 

Faculty of Medicine of 
a university in 

Bangkok.  

Fyra teman med 

underteman om egenvård 
framkom bland 

thailändska muslimska 
kvinnor med typ 2 
diabetes. 1) Dagliga livet 

aktiviteter med 
underteman; 

kostbehandling, motion, 
medicinanvändning, 
läkarbesök för 

uppföljning, egenkontroll 
av blodsocker och 

användet av 
naturläkemedel.  

2) Sjukdomseffekter med 
underteman; känsla av 
psykologisk börda av 

diabetes och kamp för att 
kontrollera sjukdomen.  

3) Vardagliga livet som 
tidigare med 
underteman; fortsätta 

med religiösa sedvänjor 
och lära sig leva med 

sjukdomen.  
4) Familjestöd. 
 

 
 

 
 
 

Hög 

kvalitet 
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Författare, År, 
Titel, Tidskrift, 

Land 

Syfte Metod Urval, Etik Resultat Kvalitet 

Malpass, A., 

Andrews, R., & 
Turner, K M. 

 
2008 
 

Patients with Type 
2 Diabetes 

experiences of 
making multiple 
lifestyle changes: A 

qualitative study. 
Patient Education 

and Counselling, 
74:258-263. 

 
England 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

To explore patients 

newly diagnosed with 
Type 2 Diabetes Mellitus 

(T2DM) experiences of 
making single (diet) or 
multiple (diet and 

physical activity) 
changes in order to (1) 

assess whether patients 
experienced increases in 
physical activity as 

supporting or hindering 
dietary changes and vice 

versa, and (2) whether 
patients found making 

multiple lifestyle 
changes 
counterproductive or 

beneficial. 

Datainsamlingsmetod: 

Djupintervjuer.  
 

Analysmetod: Tematisk 
innehållsanalys.  

Ett strategiskt urval 

av individer i åldrarna 
30-80 år och 

diagnostiserade med 
typ 2 diabetes de 
senaste 6 månaderna 

valdes ut och bjöds in 
för deltagande i 

studien. 30 patienter, 
12 män och 18 
kvinnor, i åldrarna 

40-72 år deltog i 
studien. Deltagarna 

informerades om 
studien och fick lämna 

samtycke till 
deltagande. 
 

Studien godkändes av 
Bath Research Ethics 

Committee.   

Fem huvudteman 

framkom i studien därav 
ett med undertema. 

1) Genomförda 
förändringar och 
förståelse för kosten och 

den fysiska aktivitetens 
roll. 2) Kostförändringar 

stödjer fysisk aktivitet.  
3) Fysisk aktivitet stödjer 
kostförändringar och 

kontrollerar 
blodsockernivån med 

underteman; Stöd och 
integration, motivation 

och allmänt 
välbefinnande och 
kontroll för att uppnå 

kliniska mätbara mål. 4) 
Flera livsstilsförändringar 

kontraproduktivt. 5) Flera 
livsstilsförändringar som 
ömsesidigt stödjande. 

Hög 

kvalitet 
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Self-management 

experiences among 
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with type 2 

diabetes mellitus: a 
qualitative 

analysis. BMC 
Family Practice 

13:122 
 
Canada 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

The purpose of this 

study is to better 
understand differences 

in diabetes self-
management, 
specifically needs, 

barriers and challenges 
among men and women 

living with type 2 
diabetes mellitus 
(T2DM). 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper 
användes för att 

undersöka mäns och 
kvinnors erfarenheter 
av egenvård vid typ 2 

diabetes. Individuella 
intervjuer användes i 9 

fall där patienterna inte 
hade möjlighet att 
delta i fokusgrupperna. 

 
Analysmetod: Tematisk 

innehållsanalys. 

Urval: Patienter från 

Diabetes utbildnings-
centrum i Ontario 

tillfrågades via telefon 
om deltagande i 
studien. 35 patienter 

deltog i studien, 18 
kvinnor och 17 män, 

med en medelålder 
på 57 år. 
 

Studien godkändes av 
the University Health 

Network Research 
Ethics Board in 

Ontario Canada.  

Fem teman framkom. 1) 

Identitet och avslöjad 
som en person med 

diabetes. 2) Egenkontroll 
av blodsocker. 3) 
Kostkamp i olika miljöer. 

4) Utnyttjande av 
diabetesresurser. 5) 

Socialt stöd. 

Hög 

kvalitet 
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Murrock, C J., 

Taylor, E., & 
Marino, D. 

 
2012 
 

Dietary Challenges 
of Managing Type 2 

Diabetes in African-
American Women. 
Women & Health, 

53:173-184 
 

USA 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

The purpose of this 

qualitative study was to 
explore the challenge of 

self-management of diet 
in African-American 
women living with type 

2 diabetes. Specifically, 
the women were asked 

to talk about dietary 
challenges of managing 
diabetes in the context 

of their personal lifestyle 
factors, such as daily 

routines, family 
responsibilities, and 

individual needs. 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper med 
fenomenologisk ansats. 

 
Analysmetod: 
Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Ett strategiskt urval 

av Afro-amerikanska 
kvinnor med typ 2 

diabetes sedan mer 
än ett år och över 18 
år valdes ut och bjöds 

in för deltagande i 
studien. 24 kvinnor i 

åldrarna 19-84 år 
deltog i studien och 
deltagarna fördelades 

på 4 fokusgrupper.  
Samtliga deltagare 

fick skriva under 
informerat samtycke.  

 
Studien godkändes av 
the Institutional 

Review Board (IRB) at 
the Midwest hospital. 

Fyra teman identifierades: 

1) Flertal svårigheter vid 
förändring av kostvanor. 2) 

Behov av mer individuell 
handledning. 3) Behov av 
stöd. 4) Felaktig information 

eller kunskapsluckor i 
diabetesutbildningen.  

Hög 

kvalitet 
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Utz, S W., Steeves, 
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Hinton, I., Jones, R 
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2006 

 
“Working Hard 
With It” – Self-

management of 
Type 2 Diabetes by 

Rural African 
Americans. 

Fam Community 
Health, 29:195-
205. 

 
USA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

The specific aims of this 

study were to describe 
the experience of self-

managing type 2 
diabetes among rural 
dwelling African 

Americans, to identify 
facilitators and barriers 

to self- management, to 
describe the use of 
prescribed and 

alternative therapies, 
and to elicit 

recommendations for 
programs of diabetes 

care.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper. 
 

Analysmetod: 
Kvalitativ 
innehållsanalys av det 

material som framkom 
i fokusgrupperna.  

Patienter som 

uppfyllde 
inklusionskriterierna 

vuxna över 21 år, 
Afro-amerikaner som 
levde i utsatta 

områden i USA och 
diagnostiserade med 

typ 2 diabetes valdes 
ut för deltagande i 
studien. Totalt 73 

patienter deltog, 42 
kvinnor och 31 män 

med en medelålder på 
60 år. Tio 

fokusgrupper. Män 
och kvinnor i separata 
grupper. Deltagarna 

lämnade samtycke till 
deltagande. 

 
 
 

Sju frågor ställdes i 

fokusgrupperna;  
1) Upplevelsen av att få 

diabetes.  
2) Beskriv typiska 
handlingar för att hantera 

sjukdomen i vardagen.  
3) Egenvårdshinder.  

4) Faktorer som underlättar 
egenvården.  
5) Användandet av 

alternativa behandlingar.  
6) Religionens betydelse. 

7) Rekommendationer för 
diabetesvård.  
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